






















Ata da 11ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 10 de março de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª legislatura

Presidência dos Srs.: Antônio Carlos Magalhães
Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Lima

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro
Dias – Amir Lando – Antero Paes de Barros –
Antonio Carlos Magalhães – Antonio Carlos
Valadares – Arlindo Porto – Artur da Távola –
Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos
Bezerra – Carlos Patrocínio – Carlos Wilson –
Casildo Maldaner – Djalma Bessa – Djalma
Falcão – Édison Lobão – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes
– Fernando Bezerra – Francelino Pereira –
Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo
Cândido – Geraldo Melo – Gérson Camata –
Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa
Helena – Hugo Napoleão – Jáder Barbalho –
Jefferson Péres – João Alberto Souza – Jonas
Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino –
José Alencar – José Eduardo Dutra – José
Fogaça – José Jorge – José Roberto Arruda –
José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Lauro
Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio
Alcântara – Luiz Estevão – Luiz Otávio – Luiz
Pontes – Luzia Toledo – Maguito Vilela – Maria
do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto
– Mauro Miranda – Moreira Mendes –
Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney

Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung –
Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez
Tebet – Roberto Requião – Roberto Saturnino –
Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha
Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado –
Teotonio Vilela Filho – Tião Viana – Wellington
Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 77
Senhores Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 64/99, de 4 do corrente, do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando as informações
referentes ao Requerimento nº 24, de 1999, do
Senador Lauro Campos.

As informações prestadas foram
encaminhadas, em cópia, ao requerente.

O requerimento vai ao Arquivo.
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Relator: Senador Freitas Neto

I – Relatório

Submete o Sr. Presidente da República ao Se-
nado Federal, nos termos dos arts. 73, § 2º, inciso I,
e 84, inciso XV da Constituição Federal, o nome de
Walton Alencar Rodrigues para compor o Tribunal
de Contas da União, no cargo de Ministro, na vaga
destinada a membro do Ministério Público, decor-
rente da aposentadoria do ministro Carlos Átila Álva-
res da Silva. A indicação foi encaminhada à Comis-
são de Assuntos Econômicos do Senado Federal no
dia 24 de fevereiro.

O Sr. Walton Alencar Rodrigues foi aprovado
em primeiro lugar, em concurso público de provas e
títulos para o cargo de Procurador do Ministério Públi-
co junto ao Tribunal de Contas da União, que exerce
com notável êxito desde 22 de novembro de 1994. Foi
promovido, por decreto do Sr. Presidente da Repúbli-
ca, ao cargo final da carreira de Subprocurador Geral,
tendo ocupado por diversos períodos a chefia do Mi-
nistério Público na qualidade de Procurador Geral,
em exercício. Posteriormente, por novo decreto do
Sr. Presidente da República, foi nomeado Procura-
dor Geral do Tribunal de Contas da União.

Conta com excelente preparo acadêmico. For-
mado em Direito pela Universidade de Brasília, cur-
sou o Mestrado em Direito Público na mesma insti-
tuição de ensino superior, tendo sido aprovado em
primeiro lugar no exame prévio de admissão, em
banca examinadora constituída pelos professores
José Carlos Moreira Alves, ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Inocêncio Mártires Coelho,
ex-procurador geral da República, e Torquato Lore-
na Jardim, ministro do Tribunal Superior Eleitoral.
Conta ainda com diversos cursos de especialização.
Foi professor de Direito Administrativo na Associa-
ção de Ensino Unificado do Distrito Federal.

A partir daí desenvolveu atividades profissio-
nais, sucessivamente, no Tribunal Regional do Tra-
balho da 10ª Região, no Senado Federal, no Minis-
tério Público do Distrito Federal e no Ministério Pú-
blico Federal. Entre outros cargos, foi chefe de ad-
ministração da Auditoria do Senado Federal e Pro-
curador-Chefe das Procuradorias da República nos
Estados do Acre e do Tocantins. Exerceu a advoca-
cia, tendo representado um dos mais importantes
escritórios de advocacia do País perante todos os
Tribunais Superiores e perante o Supremo Tribunal
Federal, em uma demonstração de sua qualificação,
tanto a nível teórico quanto prático.

Tem ainda diversos artigos e pareceres publi-
cados, abordando relevantes questões de Direito

Público, como o regime de concursos públicos na
Constituição de 1988, a autonomia municipal e o
processo de anistia a servidores públicos.

II – Voto

A indicação do Procurador Walton Alencar Ro-
drigues atende ao disposto no artigo 73, § 2º, inciso
I, da Constituição Federal, tratando-se de membro
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da
União. A análise de sua formação acadêmica, pro-
fissional e funcional demonstra que conta com os re-
quisitos necessários para o cargo que constitui o ob-
jeto desta indicação.

Nestes termos, cumpridos os trâmites neces-
sários, considero que o nome do Procurador Walton
Alencar Rodrigues reúne as condições necessárias
para aprovação por esta Comissão.

Sala da Comissão, de março de 1999. – Se-
nador Freitas Neto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projeto de resolução que serão
lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo cunha
Lima.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15, DE 1999

Cria a Comissão Permanente da
Amazônia – CAm e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É criada, no Senado Federal, a

Comissão da Amazônia – CAm de caráter
permanente.

Art. 2º A Comissão da Amazônia – CAm será
integrada por 15 (quinze) membros titulares e igual
número de suplentes.

Art. 3º Os Artigos 72 e 77 do Regimento
Interno do Senado Federal passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 72. ................................................
I  – ........................................................
II  – .......................................................
III  – ......................................................
IV  – ......................................................
IV-a  – ..................................................
V  – .......................................................
VI  – ......................................................
VII – Comissão da Amazônia – CAm."
“Art. 77. ................................................
I – .........................................................
II – ........................................................
III – .......................................................
IV  – ......................................................
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IV-a – ...................................................
V  – .......................................................
VI  – ......................................................
VII – Comissão da Amazônia (CAm), 15"

Art. 4º É acrescentado o seguinte art. 104-A na
Seção II, do Capítulo VI, do Título VI, do Regimento
Interno do Senado Federal:

“Art. 104-A, À Comissão da Amazônia
– CAm compete:

I – opinar sobre matérias referentes às
relações com os demais países amazôni-
cos;

II – opinar sobre matérias referentes a
fronteiras, limites e presença militar na Ama-
zônia;

III – opinar sobre matérias referentes
às sociedades e terras indígenas existentes
na Amazônia;

IV – fiscalizar as ações do Poder Exe-
cutivo na região amazônica;

V – elaborar estudos e proposições
que visem:

a) a elevar o nível e a qualidade de
vida da população amazônica;

b) ao desenvolvimento científico ete
cnológico da Amazônia;

c) ao desenvolvimento urbano e rural
da região;

VI – avaliar a eficácia da política de
ocupação da Amazônia e de uso dos seus
recursos naturais;

VII – acompanhar a implantação de
projetos de significação econômica e social
para a região e que interiorizem o seu de-
senvolvimento;

VIII – opinar sobre outros assuntos
correlatos"

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O potencial que afora à terra e os mananciais
de riquezas no subsolo amazônico e até hoje ainda
não totalmente conhecidos e que despertam a cobi-
ça mundial, mais que justifica a criação de uma Co-
missão Permanente no Senado Federal que dedi-
que sua exclusiva atenção àquele pedaço continen-
tal de chão que somente a nós, brasileiros, cabe cu-
idar.

Não são raras manifestações, além de nossas
fronteiras, que anseiam a Amazônia como “patrimô-
nio mundial”. Não é extrapolar na linguagem que
não raras vezes nossa soberania nacional foi posta

em “xeque”, como recentemente aconteceu no va-
zamento de informações que apontavam a intenção
de determinado organismo internacional pretender
criar um “Estado Independente Amazônico” que se-
ria administrado pela organização das Nações Uni-
das.

Creio que antes de nossa amazônia ser parte
do “contexto mundial” e de causar “preocupação”
aos povos do planeta, a nós pertence. Essas
preocupações, antigas e recentes, as tivemos,
temos e teremos no futuro diante das
extraordinárias riquezas naturais, sejam de superfície
ou de subsolo; de flora e de fauna que, por atender
à humanidade, da alopatia à ciência nuclear,
aguçam interesses os mais diversos, nem sempre
nobres, do mundo inteiro.

Assim, creio ser de fundamental importância a
criação de uma Comissão Permanente para o trato
das questões amazônicas que, há muito, deixaram
de ser uma preocupação interna para se transforma-
rem em interesse internacional."

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. – Se-
nadora Marluce Pinto.

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

....................................................................................
Art. 72. As comissões permanentes, além da

Comissão Diretora, são as seguintes:
I – Comissão de Assuntos Econômicos – CAE;
II – Comissão de Assuntos Sociais – CAS;
III – Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania – CCJ;
IV – Comissão de Educação – CE;
IV-A – Comissão de Fiscalização e Controle –

CFC;(*)
V – Comissão de Relações Exteriores e Defe-

sa Nacional – CRE;
VI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura –

CI.
....................................................................................

CAPÍTULO II
Da Composição

Art. 77. A Comissão Diretora é constituída dos
titulares da Mesa, tendo as demais comissões
permanentes o seguinte número de membros:

I – Comissão de Assuntos Econômicos, 27;
II – Comissão de Assuntos Sociais, 29;
III – Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania, 23;
IV – Comissão de Educação, 27;
IV-A – Comissão de Fiscalização e Controle,

17;(*);
V – Comissão de Relações Exteriores e Defe-

sa Nacional, 19;
VI – Comissão deServiços de Infra-Estrutura, 23.
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§ 1º O membro da Comissão Diretora não po-
derá fazer parte de outra comissão permanente.

§ 2º Cada Senador somente poderá integrar
duas comissões como titular e duas como suplente.
....................................................................................

Art. 104. À Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura compete opinar sobre matérias perti-
nentes a:

I – transportes de terra, mar e ar, obras públi-
cas em geral, minas, recursos geológicos e hídricos
e serviços de telecomunicações;

II – outros assuntos correlatos.
....................................................................................

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 16, DE 1999

Altera a redação do art. 332 e supri-
me o art. 333 do Regimento Interno do
Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 332 da Resolução nº 93, de 1970

do Senado Federal – Regimento Interno passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

“Art. 332. Ao final da legislatura serão
arquivadas todas as preocupações em tra-
mitação no Senado, exceto:

I – as originárias da Câmara dos De-
putados ou por ela revisadas;

II – as de autoria de senadores que
permaneçam no exercício de mandato;

III – as apresentadas por senadores no
último ano da legislatura;

IV – as com parecer favorável das co-
missões;

V – as que a matéria seja de compe-
tência exclusiva do Congresso Nacional
(Const., art. 49);

VI – os pedidos do Supremo Tribunal
Federal para julgamento de membros da
Casa por crime comum.

Parágrafo único. Serão, ainda, auto-
maticamente arquivadas as proposições
que se encontrem em tramitação há duas
legislaturas, salvo se requerida a continuida-
de da sua tramitação por 1/3 (um terço) dos
senadores e aprovado no plenário do Sena-
do seu desarquivamento.

Art. 2º Fica suprimido o art. 333 e seu parágra-
fo único, da Resolução nº 93, de 1970 do Senado
Federal.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

A idéia central do projeto é disciplinar de forma
racional os arquivamentos das proposições de legis-
laturas anteriores, de tal forma que não se inviabilize
os trabalhos do Senado Federal, através do exacer-
bado acúmulo de proposições em trâmite, e, muito
menos, se tolha a legítima atuação parlamentar de
representar os anseios populares.

Assim, as alterações apresentadas aos arts.
332 e 333 do Regimento Comum mantém o funda-
mento finalístico desses dispositivos, ampliando as
hipóteses em que não cabe arquivamento das pro-
posições, quais sejam, nos casos de tramitação de
proposição de competência exclusiva do Congresso
Nacional e das correspondências oficiais, oriundas
do Supremo Tribunal Federal, para autorização de
julgamento de senador pela prática de crime co-
mum, uma vez que tais hipóteses encerram casos
de manifesto interesse e importância pública.

Ademais, incluíu-se como uma das exceções
ao arquivamento, as proposições de senadores que
permaneçam no exercício do seus mandatos, evi-
tando com isso a burocrática reapresentação das
propostas normativas compromissadas com os elei-
tores e o retorno desses projetos aos primeiros atos
do processo legislativo.

Por outro lado, resta evidente que o mero ar-
quivamento das proposições pelo simples término
da legislatura, em termos práticos, antecipa aproxi-
madamente em 1 (um) ano o fim do mandato do se-
nador que encerra sua representação, bem como,
cassa por igual período o mandato do senador que
continua na legislatura, vez que, razoavelmente,
uma proposição exige esse prazo para ser aprecia-
da. Ora, assim, seria plenamente inócua a apresen-
tação de um projeto de lei no último ano da legisla-
tura, haja vista o parco espaço de tempo para a sua
tramitação.

Cumpre acrescer, que devido ao bom senso
da Secretaria Geral da Mesa do Senado, os arts.
332 e 333 não são aplicados indiscriminadamente,
mantendo-se em trânsito algumas proposições
que aquele órgão julga conveniente manter, como
por exemplo, as que tratam de Código, como foi o
caso do Projeto do Novo Código Civil e dos ofícios
do Supremo Tribunal Federal para suspender a ex-
ceção de norma jurídica julgada inconstitucional
(art. 52, X da CF/88), ensejando, pois, mesmo no
âmbito administrativo da Casa, a necessidade de
uma compatibilização daqueles artigos regimentais
com a nova dinâmica do Parlamento, constante-
mente exigida pela sociedade.
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Desta maneira, em síntese, se vê que não se
pretende criar empecilhos ao linear desenvolvimen-
to do processo legislativo, através de grande núme-
ro de proposições em trânsito. Contudo, resta ine-
quívoco que a forma a que são habitualmente sub-
metidos os dispositivos legais que se pretende alte-
rar, bem como, a sua literal e rígida inalação herme-
nêutica, apontam como corolário único a necessida-
de de se fixar outro critério objetivo, que melhor
compatibilize a vontade popular, representada pelas
proposições, com a funcionalidade do Senado Fe-
deral.

Portanto, o critério apresentado nesta Proposi-
ção encerra um melhor dado objetivo, integrante do
substancial elemento de justiça, na exata medida
em que substitui o mero arquivamento pela formula-
ção de imperiosas exceções.

Diante do exposto, no intuito de contribuir para
o fortalecimento da democracia representativa, seja
através da maior moralização e eficiência dos traba-
lhos legislativos correspondentes ao processo de ar-
quivamento das proposições de legislaturas anterio-
res, esperamos que nossos ilustres pares acatem a
presente proposta.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. – Se-
nador Ademir Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os pro-
jetos vão à publicação.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo
Cunha Lima.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 103, DE 1999

Dispõe sobre a concessão de incen-
tivo fiscal para as pessoas jurídicas que
possuam empregados com mais de 40
anos, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica instituído incentivo fiscal para as
pessoas jurídicas que, na qualidade de empregador,
possuam pelo menos 30% (trinta por cento) de seus
empregados com idade superior a 40 (quarenta)
anos.

Art. 2º As pessoas jurídicas poderão deduzir
do lucro tributável, para fins de cálculo do Imposto
de Renda, até 25% (vinte e cinco por cento) do
montante dos salários e respectivos encargos socia-
is pagos, no período base, a seus empregados, ob-
servado o limite de 15% (quinze por cento) do lucro
antes de computada a referida dedução.

Parágrafo único. O percentual a que se refere
o caput deste artigo será calculado exclusivamente

sobre os salários inferiores a R$3.000,00 (três mil
reais).

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua
aplicação.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos tributários a partir do
ano-base subseqüente.

Justificação

A estrutura etária da população brasileira mu-
dou sensivelmente nas duas últimas décadas, gra-
ças ao declínio da natalidade e ao aumento da lon-
gevidade, que fizeram cair o peso dos jovens e ele-
varam o dos idosos no universo populacional. Uma
tendência que vai continuar nas próximas décadas,
em razão da diminuição da taxa de fecundidade e
do aumento da expectativa de vida.

Mas, como dizem os gerontologistas, de pouco
vale uma vida mais longa, se isto não significa viver
bem. Se, ao contrário, ao dobrar a barreira dos qua-
renta anos, fecha-se para homens e mulheres o
mercado formal de trabalho e praticamente desapa-
recem as chances de conseguir emprego de carteira
assinada.

Nada indica que haverá reversão espontânea
na política das empresas de excluir de seus quadros
as pessoas mais velhas. E como nos próximos trinta
anos continuará o alargamento da pirâmide etária
no meio e no topo, o problema da marginalização
dos idosos vai adquirir contornos dramáticos, se me-
didas não forem tomadas com o objetivo de estimu-
lar as empresas a mudar a política de pessoal.

Esta a razão do presente projeto de lei, que
concede incentivos fiscais às empresas, permitin-
do-lhes abater, da base de cálculo do Imposto de
Renda, até 25% do montante dos salários e encar-
gos sociais pagos a seus empregados, desde que
esta mão-de-obra constitua, no mínimo, 30% da for-
ça de trabalho empregada.

Toma-se o cuidado de conceder o incentivo
apenas para a contratação de trabalhadores de mé-
dia e baixa remuneração, tendo em vista que o fator
idade não pesa tanto sobre os empregados mais
qualificados, para os quais a experiência conta mui-
to.

Este projeto se inspira em proposição seme-
lhante, do ex-Senador Flaviano Melo, enriquecida
com emendas do Senador Lauro Campos, arquiva-
da ao término da legislatura passada.

Espero que aconjuntura atual, a exigir um duro
ajuste fiscal, não influencie os meus pares na apre-
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ciação deste projeto, que tem efeitos sociais de lon-
go prazo.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. – Se-
nador Jefferson Péres.

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104, DE 1999

Dispõe sobre o consumo de bebi-
das alcoólicas em aeronaves comerciais
em todo o território nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É expressamente proibida a distribuição

gratuita de bebida alcoólica a bordo de aeronaves
comerciais brasileiras e vôo no território nacional.

Art. 2º Fica, no entanto, permitida a venda
podendo, em casos especiais, ser a mesma
suspensa, individual ou totalmente, a critério do
comandante da aeronave.

Art. 3º O Poder Executivo, através do
Departamento de Aviação Civil – DAC, regulamentará
adesta lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Segundo o Sindicato Nacional das Empresas
Aéreas, a maioria dos problemas a bordo das aero-
naves é causada por passageiros alcoolizados.

Informa ainda, o Coordenador de vôo do Sindi-
cato que, “um copo de uísque a 30 mil pés de altura
equivale a três, porque a pressão potencializa o efe-
ito do álcool no organismo”.

Só estes dados já recomendam a suspensão
do consumo de bebida alcoólica a bordo, em decor-
rência da necessidade de manutenção da seguran-
ça do vôo.

Em muitos países, como forma de inibir o con-
sumo e, consequentemente, diminuir a ocorrência
de tumultos nas viagens aéreas, já se adota a práti-
ca da venda de bebidas alcoólicas e não a farta dis-
tribuição, como no caso do Brasil.

Outro fato importante é a possibilidade de re-
dução do preço das tarifas com a retirada da distri-
buição gratuita, que, sem dúvida, entra no cômputo
do custo das passagens aéreas.

Este, portanto, é o projeto que submeto à con-
sideração dos meus ilustres Pares.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. – Se-
nador Romero Jucá

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadani – decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 105, DE 1999

Acrescenta parágrafos ao art. 33 da
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
“que estabelece normas para as eleições”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 33 da Lei nº 9.504, de 1997,

passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º,
remunerando-se o atual e os subseqüentes:

“Art. 33. ................................................
.............................................................

§ 3º Constitui fraude divulgação de
pesquisa eleitoral sem a informação da data
e do local em que foi realizada, bem como
de sua margem de erro."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A Lei nº 9.504, de 1997, que estabelece
normas para as eleições, obriga as entidades e
empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos a
registrar, para cada pesquisa, na Justiça Eleitoral
competente, até cinco dias antes da divulgação,
uma relação de documentos informativos sobre
quem contratou a pesquisa, valor e origem dos
recursos e outros dados importantes sobre sua
formulação e realização, sob o risco de pesada
multa ou de detenção.

Todavia, como a lei não obriga os meios de
comunicação a divulgarem essas informações, ou
a parte mais significativas delas, as pesquisas
eleitorais são apresentadas ao público em muitos
casos, como se refletissem a opinião da maioria
dos eleitores. Também não são divulgados nos
meios de comunicação os limites técnicos de
pesquisas eleitorais, como margem de erro,
representatividade da amostra e período de coleta
de dados. Quando o são, não recebem a mesma
ênfase conferida a informações de caráter
conclusivo e em geral tendenciosas, como as que
indicam a preferência dos entrevistados por um ou
outro candidato.

A adoção de critérios mais restritivos para a di-
vulgação das pesquisas nos meios de comunicação,
sobretudo nos dias próximos ao pleito, vem sendo
dificultada em razão de um entendimento bastante
restrito do texto constitucional. De fato, a interpreta-
ção mais corrente do art. 220 da Constituição Fede-
ral permite grande liberdade aos meios de comuni-
cação, para divulgação dos resultados de pesquisas
eleitorais, inclusive no dia das eleições o que favore-
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ce os institutos de pesquisa e os meios de comuni-
cação, em detrimento do cidadão.

É certo que a Constituição Federal assegura,
no art. 220, que “a manifestação de pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição”.
Também está consignado, no § 1º, que “nenhuma
lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de informação
jornalística em qualquer veículo de comunicação
social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e
XIV”. Para completar, o mesmo artigo proíbe, no § 2º,
toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística.

É certo também que a Constituição consagra
direitos individuais que não estão sendo levados em
conta quando se permite a plena liberdade aos
meios de comunicação. Refiro-me à liberdade de
consciência e de crença, garantida pelo inciso VI do
art. 5º, e ao direito à informação, assegurado pelo
inciso XIV do mesmo artigo. Assim, ao não divulgar
a totalidade das informações que interessariam ao
eleitor, quando à realização das pesquisas
eleitorais, os responsáveis por sua realização e por
sua divulgação estariam interferindo diretamente na
formação da vontade do eleitor, violando tanto a
liberdade de consciência e de crença como o direito
de todos ao acesso à informação.

O projeto que ora submeto à consideração de
meus pares objetiva assegurar o respeito a esses
direitos, mediante a introdução, na lei eleitoral, de
dispositivo determinando que constitui fraude a
divulgação de pesquisa eleitoral sem a informação
da data e do local em que foi realizada, bem como
de sua margem de erro.

Sua acolhida deverá contribuir para o melhor
funcionamento do processo eleitoral, para o
aumento da participação política dos cidadãos e
conseqüentemente, para o aperfeiçoamento da
democracia em nosso País.

Sala das Sessões. 10 de Março de 1999 –
Senadora Marina Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

....................................................................................
Art. 33. As entidades e empresas que

realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento

público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias
antes da divulgação, as seguintes informações:

I – quem contratou a pesquisa;
II – valor e origem dos recursos despendidos

no trabalho;
III – metodologia e perído de realização da

pesquisa;
IV – plano amostral e ponderação quanto a

sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e
área física de realização do trabalho, intervalo de
confiança e margem de erro;

V – sistema interno de controle e verificação,
conferência e fiscalização da coleta de dados e do
trabalho de campo;

VI – questionário completo aplicado ou a ser
aplicado;

VII – o nome de quem pagou pela realização
do trabalho.

§ 1º As informações relativas às pesquisas
serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral
aos quais compete fazer o registro dos candidatos.

§ 2º A Justiça Eleitoral afixará imediatamente,
no local de costume, aviso comunicando o registro
das informações a que se refere este artigo,
colocando-as à disposição dos partidos ou
coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas
terão livre acesso pelo prazo de trinta dias.

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio
registro das informações de que trata este artigo
sujeita os responsáveis a multa no valor de
cinqüenta mil a cem mil UFIR.

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta
constitui crime, punível com detenção de seis meses
a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem
mil UFIR.
....................................................................................

TíTULO
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
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III – ninguém será submetido a tortura nem a
tratamento desumano ou degradante;

IV – é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato;

V – é assegurado o direito de resposta, propor-
cional ao agravo, além da indenização por dano ma-
terial, moral ou à imagem;

VI – é inviolável a liberdade de consciência e
de crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a pro-
teção aos locais de culto e suas liturgias;

VII – é assegurada, nos termos da lei, a pres-
tação de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva;

VIII – ninguém será privado de direitos por mo-
tivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de obri-
gação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei;

IX – é livre a expressão da atividade intelectu-
al, artística, científica e de comunicação, indepen-
dentemente de censura ou licença;

X – são inivioláveis a intimidade, a vida priva-
da, a honra e imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, nin-
guém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou de-
sastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial;

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráficas, de dados e das co-
municações telefônicas, salvo, no último caso, por
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal;

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, atendidas as qualificações pro-
fissionais que a lei estabelecer;

XIV – é assegurado a todos o acesso à infor-
mação e resguardado o sigilo da fonte, quando ne-
cessário ao exercício profissional;

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do re-
gime e dos princípios por ela adotados, ou dos trata-
dos internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte.

....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Art. 220. A manifestação do pensamento, a cri-
ação, a expressão e a informação, sob qualquer for-
ma, processo ou veículo não sofrerão qualquer res-
trição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que pos-
sa constituir embaraço à plena liberdade de infor-
mação jornalística em qualquer veículo de comuni-
cação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V,
X, XII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de na-
tureza política, ideológica e artística.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os pro-
jetos lidos serão publicados e remetidos às Comis-
sões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Nos
termos do art. 376, Inciso III, do Regimento Interno,
os Projetos de Decreto Legislativo de nºs 24 a 29,
de 1999, lidos anteriormente, terão, perante a Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o
prazo de cinco dias úteis para recebimento de
emendas, findo o qual a referida Comissão terá
quinze dias úteis, prorrogáveis por igual período,
para opinar sobre as proposições.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Nos
termos do art 401 § 1º do Regimento Interno, os
projetos de resolução nºs. 15 e 16 de 1999, lidos an-
teriormente, terão, perante a mesa, o prazo de cinco
dias úteis, para recebimento de emendas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Encer-
rou-se, ontem, o prazo para apresentação de emen-
das aos seguintes Projetos de Lei do Senado:

– nº 130, de 1997, de autoria do Senador
Romero Jucá, que autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município que menciona e dá
outras providências (São João da Baliza/RR);

– nº 131, de 1997, de autoria do Senador
Romero Jucá, que autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município que menciona e dá
outras providências (Caracaraí/RR);

– nº 132, de 1997, de autoria do Senador
Romero Jucá, que autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município que menciona e dá
outras providências (São Luiz do Anauá/RR);

– nº 133, de 1997, de autoria do Senador
Romero Jucá, que autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município que menciona e dá
outras providências (Cantá/RR);
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– nº 134, de 1997, de autoria do Senador
Romero Jucá, que autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município que menciona e dá
outras providências (Alto Alegre/RR);

– nº 135, de 1997, de autoria do Senador
Romero Jucá, que autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município que menciona e dá
outras providências (Caroebe/RR);

– nº 136, de 1997, de autoria do Senador
Romero Jucá, que autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município que menciona e dá
outras providências (Rorainópolis/RR);

– nº 137, de 1997, de autoria do Senador
Romero Jucá, que autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município que menciona, e dá
outras providências (Bonfim/RR);

– nº 138, de 1997, de autoria do Senador
Romero Jucá, que autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município que menciona, e dá
outras providências (Iracema/RR); e

– nº 139, de 1997, de autoria do Senador
Romero Jucá, que autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município que menciona, e dá
outras providências (Mucajaí/RR).

Não tendo recebido emendas, as matérias
serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Resolução nº 7, de 1999, de
autoria do Senador Ademir Andrade, que altera a
redação do inciso V do art. 293 do Regimento
Interno do Senado Federal.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição,

Justiça e Cidadania e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –

Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso no sentido da apreciação, pelo
Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 91, de
1998, de autoria da Senadora Regina Assumpção,
que institui o Conselho Federal do Secretariado –
CFSEC e os Conselhos Regionais de Secretariado
– CRSEC; dispõe sobre a fiscalização do exercício
profissional e dá outras providências.

Tendo sido aprovada em apreciação
terminativa pela Comissão de Assuntos Sociais, a
matéria vai à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Melo) – A
Presidência recebeu o Aviso nº 126/99, de 26 de
fevereiro último, do Tribunal de Contas da União,
encaminhando o seu Relatório das Atividades,
referente ao 4º trimestre de 1998. (Diversos nº 11,

de 1999).
O expediente vai à Comissão de Fiscalização

e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a

mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Ronaldo Cunha Lima.

São lidos os seguintes:

OFÍCIO Nº 70/99-GLPFL

Brasília, 3 de março de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito sejam feitas

substituições na indicação dos membros da
Comissão Mista incumbida do estudo e parecer da
Medida Provisória nº 1.736-33, de 12 de fevereiro
de 1999, de modo que o Senador Jonas Pinheiro
passe para titular e o Senador Edison Lobão para
suplente.

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão,
Líder do PFL.

OFÍCIO Nº 380-L-PFL/99

Brasília, 9 de março de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada

Nice Lobão deixa de integrar a Comissão Mista
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº
1.813-1, de 26 de fevereiro de 1999, que “autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no
valor de R$183.000.000,00, para os fins que
especifica”, assumindo a respectiva vaga o Deputado
Ildefonço Cordeiro.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

OFÍCIO Nº 384-L-PFL/99

Brasília, 9 de março de 1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Jovair

Arantes _ PSDB/GO para integrar, como membro
titular e relator, a comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 1.806-4, de 25 de
fevereiro de 1999, que “Dispõe sobre as operações
com recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989, e dá outras providências”, em
substituição ao Deputado Paulo Octávio.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.
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OF/GAB/I/Nº 269

Brasília, 9 de março de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos

Deputados do PMDB que comporão a Comissão
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida
Provisória nº 1.812-9, de 26 de fevereiro de 1999,
em substituição aos anteriormente indicados.

Titulares Suplentes
Jurandil Juarez Confúsio Moura
Ricardo Noronha Wilson Santos

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. – Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 270

Brasília, 9 de março de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputa-

dos João Mendes, Salatiel Carvalho e os Deputados
João Matos, Inaldo Leitão passam a integrar, res-
pectivamente, na qualidade de Titular e de Suplen-
te, a Comissão Mista destinada a examinar e emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 1.813-1, de 26
de fevereiro de 1999, em substituição aos anterior-
mente indicados.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado Ged-
del Vieira Lima, Líder do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 272

Brasília, 9 de março de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputa-

dos Wilson Santos, e Osmar Serraglio passa a inte-
grar, respectivamente, na qualidade de Titular e de
Suplente, a Comissão Mista destinada a examinar e
emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 1.803-2,
de 25 de fevereiro de 1999, em substituição aos an-
teriormente indicados.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado Ged-
del Vieira Lima, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:

OF. Nº 32/99-GSAPOR

Brasília, 9 de março de 1999

Senhor Presidente,
Com meus cumprimentos, comunico a Vossa

Excelência que por cessão do Senhor Senador
Hugo Napoleão, Líder do Partido da Frente Liberal –
PFL, ocuparei uma vaga de titular, na Composição
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, como
representante do PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, – Arlindo Porto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A

Presidência designa o Senador Arlindo Porto para
integrar a Comissão de Infra-estrutura, em
conformidade com o ofício que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 72, DE 1999

Senhor Presidente,
Considerando, a proposta de cisão das

empresas geradoras subsidiárias da Eletrobrás,
particularmente da Eletronorte;

Considerando, que 50,44% do faturamento
total da Eletronorte corresponde às receitas da
Usina Hidrelétrica de Tucuruí;

Considerando, que o processo de cisão
determina a criação de empresa de geração de
Tucuruí, inegavelmente a parte lucrativa da
empresa;

Considerando, que as conseqüências dessa
medida serão desastrosa para a população
amazônica, vez que o fluxo de caixa de Tucuruí dá
suporte à operação das outras unidades do setor
elétrico da região Norte,

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º da
Constituição Federal, combinado com o art. 216 do
RISF, sejam solicitadas informações sobre o
assunto, em caráter de urgência, ao Exmº Sr.
Ministro das Minas e Energia, Dr. Rodolfo Tourinho.

Destaco que as informações pedidas
tornam-se mais oportunas, na medida em que o
processo de cisão implica em avaliação de ativos
das empresas, estimativas de preços de venda,
enfim, fatores contábeis e financeiros que
certamente estão sendo afetados pela crise
econômica-cambial que atravessa o país.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. –
Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB.

(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O
requerimento lido vai à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há
oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Tião
Viana, por cessão do nobre Senador Luiz Estevão.
S. Exª dispõe de vinte minutos para fazer o seu
pronunciamento.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a minha intenção é fazer um registro,
embora singelo, em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher. Em função do acúmulo de
oradores inscritos hoje, pela manhã, eu trouxe para
esta sessão ordinária este pronunciamento de
homenagem.

O Dia Internacional da Mulher é uma data
simbólica, um marco na história da resistência das
mulheres aos desmandos do poderio econômico e à
opressão de todos os tipos. É uma forma de não
esquecer as 129 operárias têxteis assassinadas em
1857 por reivindicarem redução da jornada de
trabalho e aumento salarial.

No Dia Internacional da Mulher, homens e
mulheres confraternizam-se, solidarizam-se.
Comemoram-se os avanços e as conquistas da luta
das mulheres por melhores condições de vida e em
nome da liberdade e da igualdade de direitos. Mas
também se avaliam os entraves, as graves questões
a serem resolvidas e os retrocessos.

Às vésperas do século XXI, o Dia Internacional
da Mulher nos convida a refletir sobre as lutas travadas
pelas mulheres, ao longo do século e mesmo do
milênio.

Ainda que muitas dessas lutas tenham sido
anônimas, solitárias, pouco divulgadas ou
reconhecidas, mulheres de coragem, como Catarina
de Sena e Joana D’Arc, deixaram impressos seus
nomes nas páginas da História.

Há 50 anos, Simone de Beauvoir publicava
aquele que se tornaria um dos maiores libelos em prol
do reconhecimento da igualdade de direitos entre
homens e mulheres e uma das mais importantes
reflexões sobre a questão do gênero: O Segundo
Sexo.

Também na arte, a mulher brasileira vem se
destacando, ocupando espaços e mostrando uma
outra face do Brasil, como demonstram Fernanda
Montenegro, Clarice Lispector, Cora Coralina, a
grande poetisa de Goiás, ou Dª Maria Werneck, cujo
trabalho se confunde com a própria história da
ilustração botânica no País.

No Brasil, a participação das mulheres,
principalmente as das camadas populares, no

combate contra a carestia, o desemprego e a
violência; pelas liberdades políticas; maior número
de creches e equivalência salarial, tem contribuído
de maneira decisiva para mudar o grave quadro de
desigualdades sociais existente no País.

Em relação à participação econômica das
mulheres se destaca, segundo o Relatório de
Desenvolvimento Humano, de 1996, que, na última
década, a participação da mulher na população
economicamente ativa (PEA) cresceu de modo
significativo, passando de 31% para 35% entre 1981
e 1990.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, atualmente 40% da
população economicamente ativa já é de mulheres.
No entanto, o preconceito, a desigualdade de
oportunidades e a discriminação de gênero
dificultam o acesso a postos e salários iguais aos do
homem.

Conforme levantamento realizado, em 1995,
pela Confederação Nacional das Indústrias - CNI,
93,14% dos postos de direção na indústria brasileira
são ocupados por homens, ao passo que apenas
6.8%, por mulheres.

A média de remuneração das mulheres,
mesmo entre aquelas que possuem escolaridade
superior, é de 60% da remuneração masculina.

O número de mulheres chefes de família, que,
em 1980, era apenas de 14.6%, aumentou para
22% em 1997.

O trabalho feminino é mais precário, por ser
menos regulamentado e menos protegido.

Segundo o relatório de desenvolvimento humano
de 1995, em quase todos os países as mulheres
dispendem mais tempo com trabalho, seja ele
remunerado ou não, do que os homens. Do total de
horas de trabalho, 53% cabem às mulheres e 47%
aos homens.

São, ainda, as mulheres que sofrem as
maiores taxas de desemprego.

Quanto à participação política, as mulheres têm
desempenhado um papel fundamental na luta pelos
direitos humanos, pela liberdade e justiça sociais,
sejam elas donas de casa, líderes, camponesas,
feministas, parlamentares, missionárias (como é o caso
de Madre Tereza de Calcutá), artistas, operárias ou
membros de organizações nacionais e internacionais
de direitos humanos e de movimentos de mulheres.

No Brasil, o fortalecimento das instituições e do
regime democrático deve muito a mulheres com o
Margarida Maria Alves, Presidente Sindical dos
Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba,
assassinada em 12 de agosto de 1983; Luzia
Canuto; Ana Dias; Olga Benário; Clarice Herzog e
Minervina dos Santos ( índia Pataxó Hãhãhãe, que teve

����� ���� ���	
 �� 
����� ������ ��



seu filho incendiado), incansáveis que foram na luta
contra a violência e a impunidade.

As donas de casa Aparecida de Paula Silva e
Sônia Amarantes de Queiroz, por exemplo, lideraram
recentemente o movimento das famílias de
metalúrgicos do ABC paulista contra a decisão da
Ford de demitir 2.800 operários, fazendo com que a
montadora voltasse atrás e concordasse em negociar
um acordo.

No Congresso Nacional, a participação das
mulheres ainda não é numericamente expressiva:
7.4% no Senado e 5.4% na Câmara Federal.

Ainda que esse número esteja longe do ideal,
a participação das mulheres nos Poderes Legislativo
e Executivo vem aumentando gradativamente e é
responsável por consideráveis avanços no que diz
respeito à regulamentação dos direitos da mulher.

Exemplo disso é o trabalho que vem sendo
realizado por Parlamentares de diversas origens
partidárias, em que se destacam Marina Silva, Marta
Suplicy, Ângela Guinela, Luíza Erundina, Heloisa
Helena, Jandira Feghali, Luci Choinaski, Sandra
Starling, Emilia Fernandes, Benedita da Silva e
Franscica Marinheiro.

Exemplos de legislação de iniciativa das
Parlamentares que se destacam é a lei que estabelece
sistema de cotas nos partidos para obtenção de
legenda, apresentada pela Deputada Marta Suplicy;
igualdade de direitos de homens e mulheres no que
concerne ao título de domínio e concessão de uso da
terra, da Deputada Luci Choinaski, e a lei que proíbe
práticas discriminatórias contra a mulher para efeitos
admissionais ou de permanência da relação jurídica
de trabalho, de autoria da Senadora Benedita da
Silva.

Com relação à saúde da mulher, apesar de a
Constituição de 1988 estabelecer que a assistência
à saúde é um direito universal e um dever do
Estado nos níveis federal, estadual e municipal, não
existe ainda uma política sanitária e de saúde
efetiva voltada para a mulher. Esse é um dos
principais problemas a serem enfrentados no que
diz respeito à saúde da mulher, no Brasil.

Conforme observa o Relatório de Desenvolvimento
Humano, de 1997, “nenhuma sociedade trata tão bem
as suas mulheres” como trata seus homens.

No Brasil, as mulheres, sobretudo as mulheres
indígenas, enfrentam diversos problemas relativos
ao atendimento precário prestado pelos serviços de
saúde pública.

Muitas mulheres morrem hoje, no Brasil, por
não contarem com políticas públicas e sanitárias

específicas, por não terem acesso a exames
preventivos e à informação básica.

As neoplasias malignas são a principal causa de
morte feminina nas faixas etárias entre 25 e 64 anos,
segundo dados do Relatório de Desenvolvimento
Humano no Brasil. Grande parte dessas mortes seria
evitável através de simples exames preventivos.

De acordo com Relatório sobre o Desenvolvimento
Humano no Brasil, de 1996, embora tenha se reduzido
no período de 1982 a 1991, a taxa de mortalidade
materna continua alta e difere segundo as regiões.

Na região Norte, por exemplo, o índice de
mortalidade materna é de 380 mulheres para cada
100 mil. No Acre, especificamente, esse índice é de
291 mulheres para cada 100 mil.

A causa mais freqüente de mortalidade
materna, no Brasil, é a toxemia gravídica,
responsável por 30% das mortes. Em segundo lugar,
vêm as hemorragias relacionadas à gestação, ao
parto e ao puerpério, que correspondem a 18%.

As complicações do puerpério, sobretudo as
infecções, representam 15% dos óbitos maternos.
Esses índices refletem a má qualidade do sistema
público de saúde e do atendimento à parturiente.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR) - V. Exª
me concede um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT-AC) - Com
muito prazer, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR) -
Senador Tião Viana, V. Exª, como médico, está
tocando talvez no ponto em que se cometa a maior
injustiça contra as mulheres, que é exatamente na
questão da assistência integral à saúde materna.
Também como médico, solidarizo-me com V. Exª
nessa homenagem, em particular nesse ponto, para
que as autoridades sanitárias do País se preocupem
mais com a efetiva assistência à mulher,
principalmente na parte da maternidade porque,
como V. Exª bem frisou, os índices que apresentou
aí, especialmente em áreas do Norte e do Nordeste,
as mulheres são tremendamente sacrificadas por
falta da assistência do Estado. Portanto, se as
mulheres avançaram na questão de assegurar
direitos com relação a emprego, à participação
política, à participação na vida administrativa, ainda
estão muito longe de ter um direito fundamental,
principalmente o da assistência materna e também
de doenças como o câncer de colo do útero, o câncer
de mama, que ainda estão aí, na virada do século,
sendo responsáveis, repito, pela morte de muitas
mulheres, principalmente das regiões mais pobres
deste País. Portanto, é preciso que, neste dia,
também chamemos a atenção das autoridades
sanitárias do País para esse alarmante ponto
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que V. Exª tão bem aborda neste seu pronunciamento.
Muito obrigado pelo aparte.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT-AC) - Agradeço a
V. Exª, ilustre Senador Mozarildo Cavalcanti, que, na
qualidade de médico, se envolve com a sensibilidade
que tenho tentado apresentar em relação à saúde
deste País, lembrando que talvez a área em que mais
se ferem os direitos humanos neste País seja a da
saúde, onde seguramente as mulheres são as maiores
vítimas, como também as crianças, dessa situação.

Continuando, Sr. Presidente, uma mudança
significativa no Brasil foi a queda da taxa de fecundidade
da população. Em 1965, a média de filhos por mulher
era de 5.7, ao passo que, em 1998, caiu para 2,3 filhos.

Por outro lado, registrou-se um aumento
acentuado dos casos de gravidez na adolescência. De
acordo com dados da Benfam (ONG que presta
atendimento para o planejamento familiar e a saúde da
mulher), em 1996 16% das mulheres, na faixa etária de
20 a 24 anos, tiveram o primeiro filho antes dos 17 anos.

A AIDS também cresceu de maneira assustadora
entre a população feminina, chegando à relação de
uma mulher para cada homem infectado.
Comparando-se aos dados de 1985, quando a relação
era de uma mulher infectada para cada 99 homens
infectados, vê-se que é dramática a situação em que
vivem as mulheres em relação à propagação dessa
epidemia.

Em relação à saúde da mulher indígena, que é
muito pouco discutida e comentada, gostaria de dizer
que, além da discriminação relativa ao gênero, as
mulheres indígenas enfrentam ainda aquela relacionada
às diferenças étnicas. Não se sabe com precisão de que
patologias morrem as mulheres indígenas nem qual a
sua expectativa de vida em cada sociedade. Existem
falhas nas notificações de internamento e de óbito das
mulheres indígenas, como de resto acontece com toda a
comunidade, o que denuncia a deficiência e o
despreparo dos serviços de saúde do País para lidar
com a questão étnica.

Outro complicador é o fato de não existir no
Brasil sequer um censo relativo às populações
indígenas, o que faz com que sejam tratadas de modo
genérico pelo sistema de saúde pública, sem que
sejam respeitadas as especificidades de gênero,
cultura e meio ambiente. A ausência de tal controle
dificulta o estabelecimento de índices precisos
relativos a essas comunidades, de forma que o que se
tem são apenas estimativas aproximadas.

São muito poucos os profissionais de saúde que
trabalham nas áreas próximas às áreas indígenas e
mesmo assim não há um programa de capacitação e
valorização desses profissionais. Segundo dados do

Relatório sobre o Desenvolvimento Humano, de
1996, havia, em 1992, 1278 habitantes para cada
emprego médico na Região Norte. Na Região
Sudeste, o número de habitantes por emprego
médico cai para 606.

Como principais causas de óbitos indígenas
aparecem as mortes por causas não definidas, as
doenças respiratórias - sobretudo a tuberculose - e
as infecções parasitárias. Entre as causas de morte
de mulheres indígenas aparecem ainda as afecções
do período perinatal e neonatal.

Segundo dados do relatório da Funai de 1998, a
taxa de mortalidade infantil entre as crianças indíge-
nas é da ordem de 96,8 a cada mil crianças, represen-
tando 9,7%, o que significa que, a cada dez crianças,
morre uma antes de completar um ano de idade.

No Brasil, de acordo com dados do IBGE de
1994, a taxa de mortalidade infantil por região, por
mil nascidos vivos, era a seguinte: no Norte, 29,3;
no Nordeste, 63,1; no Sudeste, 26,8; no Sul, 26,1 e
no Centro-Oeste 27,5. A média no Brasil é de 40 por
mil, sendo que esse índice entre crianças indígenas
é de 96,8 para cada mil.

A expectativa de vida da população indígena
de modo geral, baseando-nos nos dados disponíve-
is, é de 54 anos, em contraposição à média de ex-
pectativa de vida do brasileiro que, segundo o IBGE,
é de 67,5 anos.

Quanto à violência intrafamiliar e à violência de
gênero, de acordo com o PNUD, os dados no Brasil
estão muito próximos dos internacionais. Infelizmente,
o flagelo da violência doméstica é universal e tem
como cúmplices o silêncio e a omissão que costumam
cercá-la. As maiores vítimas da violência doméstica
são as mulheres - 65% - e os agressores, de um
modo geral, são os maridos. Se considerarmos o abu-
so sexual, as principais vítimas são as crianças, so-
bretudo as meninas - nesse caso, em 70% dos casos,
os agressores são os pais biológicos das vítimas, se-
guidos dos padrastos, representando 30%. Somente
7% das vítimas é de meninos.

Apesar da criação, em 1995, da Delegacia de
Polícia de Defesa da Mulher, foram poucas as
medidas efetivas tomadas no intuito de coibir e
punir a violência de gênero. Ao contrário, a
impunidade dos agressores, infelizmente, ainda é
uma constante no País. Casos como o da menina
Ana Lídia, brutalmente assassinada em Brasília na
década de 70, e de Jessica, no Acre - uma criança
de 7 anos vítima de estupro e estrangulamento
seguido de morte -, continuam clamando por uma
Justiça mais efetiva.
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É necessário exigir um rigor maior na
legislação penal, a fim de evitar a morosidade da
Justiça e a impunidade.

As mães que perderam seus filhos, vitimados
pela repressão militar, por chacinas como a de
Vigário Geral ou por crimes hediondos, como aquele
cometido em Brasília por adolescentes - eles
também vítimas das distorções de um sistema social
viciado - contra um índio Pataxó, conhecem o horror
da violência e a dor da impunidade.

Diariamente os meios de comunicação trazem
imagens de crianças desaparecidas - situação
dramática que vivem as famílias brasileiras hoje, com
os filhos tendo de ver na televisão imagens de outras
crianças desaparecidas e sem uma solução mais
clara e mais determinada do Poder Público deste
País. As constantes agressões às famílias, à
inocência, à liberdade e à vida tornam difícil
dimensionar a violência.

Concluindo, Sr. Presidente, são essas as
mulheres, cujos rostos anônimos atravessam os
séculos, que compõem a face da resistência -
lembremos das mães da Praça de Maio -, da luta
pela dignidade, pela justiça social e pelo respeito às
diferenças.

Gostaria de lembrar, concluindo, que o
princípio da criação da genialidade pressupõe a
união da inocência, da sensibilidade e da
criatividade da infância fazendo-se presente na
idade adulta. Essa inocência e essa sensibilidade,
fazendo-se presentes no adulto emocionalmente
equilibrado, aplicadas ao conhecimento, à intuição e
à percepção permitem a genialidade e a descoberta.

Que não se pratique a violência contra a
criança - a menina - neste País e construiremos um
Brasil bem diferente.

O princípio da criação é tratar a sensibilidade
da criança e da mulher com o mais elevado respeito.
E neste momento trago à lembrança de todos um
fato fundamental relativo à mulher: como se costuma
dizer, “bendito seja o ventre que nos traz à luz e à
vida”.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Por

permuta com o Senador Lúcio Alcântara, concedo a
palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, por vinte
minutos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL-RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, noticiou
ontem algo que causa a indignação de todos os
brasileiros.

Afirmou-se que, dos 9 mil índios yanomamis
de Roraima, 5 mil estão contaminados pela malária -
e isso segundo uma estatística ainda duvidosa,
porque há de se pressupor que, na verdade, toda

aquela população indígena esteja acometida de
malária e outras doenças.

Para aqueles índios o Governo Federal
interditou, só em Roraima, um terço da área daquele
Estado, inclusive fazendo, àquela época, um show
pirotécnico de explosão das pistas de pouso que
havia nos garimpos da região.

No entanto, após ter reservado uma imensa
área para esses nove mil índios yanomamis,
abandonou-os à própria sorte. Não propriamente à
própria sorte, porque encarregada de dar
assistência a esses índios está a Funai que, em
convênio com a Fundação Nacional de Saúde,
deveria prestar àquela comunidade indígena uma
assistência condigna. Não obstante isso, não só a
malária, como a oncorcercose, que é endêmica na
região, está levando aquela tribo à extinção. O que
vemos na imprensa, entretanto, são apenas
pronunciamentos e reportagens românticas sobre
aquela questão.

Quando ouvimos uma notícia como aquela de
ontem do Jornal Nacional, temos certeza de que
serão adotadas medidas intervencionistas, portarias
proibindo a entrada disso ou daquilo na região. No
entanto, os órgãos federais, encarregados de dar
assistência àqueles índios, são inoperantes e
ineficientes. Deveria ser apurada a responsabilidade
dos dirigentes desses órgãos pelas mortes
anunciadas e denunciadas de cerca de cinqüenta
índios yanomamis, recentemente.

Com a notícia de ontem, é de supor-se que
muitos mais índios já tenham morrido ou estejam para
morrer. A assistência que a Funai e a Fundação
Nacional de Saúde, que têm convênios para isso,
prestam àquela comunidade é extremamente precária.

Já preguei aqui desta tribuna, há alguns dias, se
não a extinção da Funai e da Fundação Nacional de
Saúde, pelo menos a sua transformação em
secretarias ou subsecretarias dos ministérios, passando
a atividade de operação das suas ações aos Estados e
Municípios, já que esses órgãos federais estão muito
distantes da realidade dos Municípios e dos Estados. O
índio não vive na União, mas no Estado, no Município.
Portanto, nesse momento de crise, o Governo Federal
deveria pensar na extinção desses órgãos de maneira
muito séria, delegando aos Estados e Municípios a
responsabilidade de atender, como vêm atendendo, a
maioria das comunidades indígenas.

No caso dos yanomamis, existe uma rígida
postura do Governo Federal em não permitir nenhuma
ação de outro órgão naquela região. No entanto, na
extensa região que vai de Roraima até o Amazonas, a
presença, a ação efetiva dos órgãos federais,
como a Funai e a Fundação Nacional de Saúde, dei-

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ����	 ����



am muito a desejar, conforme ficou comprovado pela
notícia de ontem n Jornal Nacional, repito.

Se essa situação já justificaria um repensar,
um novo modelo para esses órgãos anacrônicos,
verdadeiros monstrengos que servem apenas para
sugar recursos federais, e aí se inclui, além da Fu-
nai e da Fundação Nacional de Saúde, o Ibama, que
cuida do meio ambiente e pouco faz por ele, a não ser
baixar portarias proibitórias, que não pode executar,
deixando nossa região entregue ao abandono.

Portanto, Srªs e Srs Senadores, essa interven-
ção federal do Governo, através de portarias que ti-
ram dos Estados áreas imensas para destinar aos
índios e não dão nenhum tipo de assistência como
reciprocidade, seja na saúde, na educação ou no
aprimoramento das técnicas agrícolas para que pos-
sam produzir mais e, portanto, viver melhor, está a
reclamar do Senado Federal, que representa os
Estados da Federação, uma postura mais agressiva
para que possamos efetivamente mudar esse qua-
dro. Apresentei, inclusive, a esta Casa um requeri-
mento solicitando a formação de uma comissão es-
pecial para estudar essa questão das demarcações
de reservas indígenas em Roraima. No entanto,
penso que essa proposta deve ser mais ampla, ou
seja, não só para estudar a questão indígena, mas
também a atuação da Funai, do Ibama e do INCRA
em toda a Região Amazônica e em muitas outras
áreas do País, como o Centro-Oeste e o Sul.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB-AM) - V. Exª
me permite um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTE (PFL-RR)
- Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB-AM) - O dis-
curso de V. Exª é muito oportuno e está muito coe-
rente com o que acontece na nossa região. A polí-
tica ambiental e a política indigenista do Brasil
merecem uma revisão, e vou citar fatos aqui. V.
Exª se lembra que em uma determinada fase da
história recente do Brasil, especialmente naquela
que precedeu a Eco-92, o Brasil inteiro e o mundo
inteiro falavam nos yanomamis; as rádios, televi-
sões, jornais só falavam nos yanomamis. Parecia
que eles eram a coisa mais importante que havia
sobre a terra. V. Exª conhece os yanomamis,
como eu também os conheço. Eles queriam uma
demarcação da terra, mas uma demarcação que
antes tinha sido iniciada em 150 ilhas - não em
sentido geográfico, mas no sentido de malocas -
não contínuas. No entanto, o interesse nacional
não estava preocupado efetivamente com os índi-
os, mas com a riqueza mineral que havia naque-
la região. Por isso, precisava exigir do Governo
brasileiro a demarcação de áreas contínuas. De-

marcaram, para oito mil yanomamis, parte do Brasil
e parte da Venezuela, uma região de divisão de
fronteira, fronteira seca - uma área maior do que
Portugal. Houve aquela pressão e levaram yano-
mamis até para falar com a Rainha da Inglaterra,
com o Presidente Mitterrand. O Davi yanomamis
correu o mundo inteiro, levado por essas organiza-
ções supostamente protetoras de índios. Demarca-
ram a reserva e esqueceram os yanomamis. Nunca
mais se falou nisso. No início do ano passado, hou-
ve aquele auto-incêndio em Roraima, incêndio na-
tural que ocorre na região quando o calor é muito
forte e agravado pelo fenômeno El Niño. As aldei-
as yanomamis pegaram fogo. Conversei com vá-
rios caciques e com vários índios yanomamis que
estavam do lado do Amazonas - naqueles Municí-
pios dendeiros de São Gabriel e Santa Isabel - e
eles me contaram que estavam passando fome,
doentes, porque ninguém foi ajudá-los lá. E não
tinham por que ajudar, pois a terra já estava de-
marcada. A riqueza que não queriam que fosse
explorada já estava lá, protegida. Não há uma po-
lítica no Brasil. Posso falar isso, porque há mais
de 40 anos defendo demarcação de terras indíge-
nas, por uma razão simples: minha avó era índia,
naturalmente tenho sangue índio, porém isso
deve ser feito de acordo com a população indíge-
na e com a real necessidade do índio. Agora mes-
mo, praticaram outro ato assim. Havia uma riqueza
madeireira fantástica no Jaguari e demarcaram oito
milhões e meio de metros quadrados para 600 índios,
mais ou menos, que vivem no Peru e no Brasil, por-
que há o rio; de um lado está o Peru, de outro, o Bra-
sil. Quando eles querem roubar os seringais, na-
quela região, atravessam o rio; quando não que-
rem, vão para o Peru. Assim acontece. Então, de-
ram uma área para eles maior do que Cuba, para
ninguém tocar, sob suposta proteção ambiental.
Isso é totalmente falso; eles não querem concor-
rência nos mercados. É só verificar quem são os
protetores e quem são os financiadores dos
protetores. Um dia vou dizer, nesta Casa, tudo
isso. Essa é a realidade, mas nós, ainda pare-
cendo que temos o nariz furado, aceitamos es-
sas imposições irracionais que hoje dominam
toda a política ambientalista no País. Essa
questão ambiental não é assim como se diz. Fa-
lam na devastação da Amazônia - a Amazônia
tem mais de 400 anos - desde a expedição de
Francisco Orellana. Se verificarmos, por exem-
plo, no Amazonas, meu Estado, somente 2% da
floresta original foi atingida pela ação do homem,
apesar de que, durante mais de 50 anos, toda a
Amazônia teve a totalidade da energia gerada
pela floresta. A lenha era usada nas caldeiras
dos navios, usinas elétricas, usinas de bombea-
mento de água, etc. Mas pelo poder de regeneração
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da floresta isso não era sentido. Hoje em dia, no en-
tanto, não há uma política efetiva de regeneração da
floresta, de orientação na colonização que está sendo
assentada na Amazônia. O órgão de colonização, o
Ibama, deveria orientar os colonos no que fazer. Te-
mos vários cultivais florestais na silvicultura que teriam
um rendimento maior que a própria agricultura. Essa é
a realidade. Daí a oportunidade do discurso de V.
Exª. Precisamos desmistificar, desmistificar sem
xenofobismo, sem preconceitos, compreender que
essa história de gás carbônico é uma falácia. A
nossa floresta é resultado do empréstimo de gás
carbônico que tiramos da atmosfera e transforma-
mos em madeira. A madeira é uma bateria de gás
carbônico, de CO2, pela fotossíntese transformou-se
em madeira. Tiramos da floresta. O que faz mal à natu-
reza é o combustível fóssil. Este não faz empréstimo da
atmosfera, ao contrário, joga nela gás carbônico, mas
isso ninguém diz, porque as grandes empresas proteto-
ras do meio ambiente, como a WWF, são financiadas
pela Shell inglesa e pela Shell holandesa. Essa é a rea-
lidade. Daí, o meu cumprimento a V. Exª pelo discurso
que está fazendo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL-RR) -
Agradeço ao Senador Gilberto Mestrinho, profundo
conhecedor da Amazônia, Governador do Amazo-
nas por três vezes, Deputado Federal pelo nosso
antigo Território do Rio Branco e, hoje, Senador da
República, homem que conhece profundamente a
problemática da Amazônia. Portanto, vosso aparte
engrandece sobremodo o meu discurso e faço dele
parte integrante do mesmo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse
exemplo da reserva Yanomami, da conduta da Fu-
nai, da Fundação Nacional de Saúde e do próprio
Ibama, é uma demonstração cabal da inoperância
desses órgãos, da ineficiência, do desperdício de
recursos que o Governo Federal está praticando ao
manter esses órgãos dessa maneira por longos e
longos anos, apesar das denúncias constantes de
uma malversação de recursos públicos, de manipu-
lação política dos mesmos. No entanto, órgãos que
estão interligados, como a Funai, em convênio com
a Fundação Nacional de Saúde, e também com o
Ibama, permitem que esta situação aconteça: dos 9
mil índios, segundo estatística da Funai e da Funda-
ção Nacional de Saúde, 5 mil estão contaminados
pela malária. Como médico, ouso dizer que, na ver-
dade, essa estatística é apenas uma amostragem
muito pálida da realidade do quadro de saúde entre
os yanomamis.

Além de perpetrar esse absurdo, o GovernoFe-
deral, recentemente, publicou portaria intervindo, de
novo, em Roraima.Tal medida reserva uma área enor-

me do Estado, completando, assim, 44% de nosso
território para terras indígenas destinadas à Reserva
Raposa Serra do Sol. O Governo sequer consultou os
índios daquela região; consultou apenas uma entidade
daquelas comunidades, o Conselho Indigenista de
Roraima, braço do Cimi, que, por sua vez, é um braço
da Igreja Católica. As outras entidades representativas
dos índios daquela região não foram ouvidas e os tu-
xauas, que compõem essas entidades, vieram a Bra-
sília dizer ao Sr. Ministro da Justiça que discordavam
da proposta de demarcação em área contínua, porque
mais da metade daqueles índios são funcionários pú-
blicos, comerciantes, pequenos produtores, vereado-
res, vice-prefeitos daquela região.

Na verdade, os antropólogos da Funai e des-
sas organizações internacionais querem tratar o ín-
dio como se todos estivessem em um único estágio.
E aí está o exemplo dos yanomamis - denunciado
ontem pela Rede Globo –, que estão morrendo à
mingua, apesar de protegidos por uma área demar-
cada, sob responsabilidade da Funai, da Fundação
Nacional de Saúde, da Polícia Federal. No entanto,
os yanomamis têm piorado de situação desde que,
como disse V. Exª, tiveram aquela área reservada
não para sua proteção, mas das riquezas minerais e
florestais que lá existem.

A Sra. Marina Silva (Bloco/PT-AC) - V. Exª
me permite um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL-RR) -
Ouço V. Exª com prazer.

A Sra. Marina Silva (Bloco/PT-AC) -
Infelizmente, perdi o início do pronunciamento de V.
Exª, mas gostaria de fazer uma observação sobre o
item a que V. Exª está-se referindo. É claro que hoje
temos sérios problemas com relação à proteção das
comunidades indígenas, principalmente no que se
refere ao atendimento de saúde, à educação dos
índios - é possível planejar uma educação indígena
voltada para o respeito à sua cultura –, às
condições alternativas, sem ferir procedimentos e
práticas tradicionais voltadas para sua capacidade
de sobrevivência. Mas, praticamente, não há
apoio por parte das instituições públicas. No
entanto, se essas comunidades indígenas não
tivessem seus territórios demarcados, o que iria
acontecer com essas populações se ficassem
à mercê da sociedade branca? Não
prevaleceriam seus aspectos culturais, sociais,
suas crenças, seu referencial como povo,
como uma etnia. O território, para as
comunidades indígenas, não se trata apenas
de um espaço econômico a ser explorado; o
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território tem toda uma simbologia. E é exatamente
essa sim bologia que a Constituição de 1988
assegura às populações indígenas: instalarem-se em
suas áreas tradicionalmente usadas. O que cabe à
Funai e ao Governo Federal é fazer a identificação
dessa área e garantir-lhes o direito. Preocupada,
inclusive, com a situação de Estados como o de V. Exª,
citado por V. Exª, em que existem áreas de
preservação em grande quantidade, apresentei aqui no
Senado um projeto que institui uma forma de
compensação para Estados que possuam área de
preservação ambiental, seja de reservas indígenas ou
áreas de preservação permanente do tipo reserva
extrativista, reserva biológica e assim por diante. Essa
compensação se daria em um adicional ao Fundo de
Participação desses Estados em que o Governo
Federal faria um fundo de reserva para compensar
aquilo que os Estados reivindicam como sendo
prejuízo. O Estado de Roraima teria um fundo no valor
de R$25 milhões, por ser o que apresenta maior área
de preservação permanente. Esses recursos seriam
para investimentos na área do desenvolvimento
sustentável, para que os governos, tanto estadual
quanto municipal, pudessem investir no processo
produtivo com novas práticas econômicas que
incorporem a variável da sustentabilidade. Não quero
fazer aqui um cavalo de batalha e sei que existem
concepções diferentes, mas quero reivindicar o direito
de que a demarcação das terras indígenas não se
constitui apenas na demarcação física do espaço
geograficamente determinado. Trata-se de um
processo cultural, social, que deve ser respeitado, até
porque vamos fazer 500 anos de ocupação do
território brasileiro e essas populações já existiam
aqui, inclusive eram 5 milhões e hoje são apenas 250
mil índios, era uma grande variedade de povos com
várias línguas e hoje temos um processo de
destruição gradativa dessas populações tradicionais.
Acredito que V. Exª, como Senador da República,
tenha a mesma sensibilidade que eu para o problema
dessas comunidades, que não devem ser tratados
como indefesos, mas como diferentes. Portanto,
devem ser respeitados e ajudados sem que sejam
alterados os seus processos e as suas práticas, de
acordo com o grau civilizatório a que essas populações
estão capazes de acompanhar. Pedi um aparte em seu
pronunciamento porque conheço os problemas da
região, como pessoa que vive na Amazônia, pelo lado
mais perverso, que é dos excluídos, das populações
tradicionais, dos seringueiros, dos índios, dos
ribeirinhos, daqueles que ficam à mercê dos processos
produtivos hegemônicos e que muitas vezes não têm a
sensibilidade para as culturas desses povos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL-RR) -
Agradeço o aparte de V. Exª, embora realmente te-
nha pego o meu discurso do meio para o fim. Por-
tanto, talvez um pouco do que V. Exª tenha dito es-
teja em discordância com aquilo que falei.

De qualquer forma, estamos acordes em um
ponto. Fui Constituinte e tive a oportunidade de defen-
der as questões dos direitos indígenas naquela oca-
sião. Agora, tenho uma visão bastante diferente dessa
antropológica que coloca os índios em um estágio só,
não analisando que existem hoje índios que são funci-
onários públicos, vereadores e não querem preservar
a cultura de 500 anos atrás. Não é o caso dos yano-
mamis que, conforme citei, estão morrendo por culpa
dos órgãos federais que deveriam protegê-los.

Então, não quero colocar uma discussão ideo-
lógica sobre a questão indígena, mas uma discus-
são prática sobre a realidade de como estão os índi-
os brasileiros, os índios na Amazônia e, particular-
mente, no meu Estado.

Falar sobre questões ideológicas ou até mes-
mo doutrinárias creio que não vai resolver a questão
prática dos nossos índios. Basta lembrar o caso, re-
pito, dos yanomamis e, agora, mais recentemente,
da questão da reserva Raposa Serra do Sol, duas
situações completamente diferentes: índios primiti-
vos, como os yanomamis e índios - posso dizer -
completamente integrados à comunhão nacional,
como são os índios das mais de cinco etnias que
estão na reserva Raposa Serra do Sol.

Mas queria encerrar o meu pronunciamento,
Sr. Presidente, justamente apelando ao Senado Fe-
deral para que, como representantes dos Estados
aqui no Congresso Nacional, possamos tomar uma
atitude de maior cobrança do Governo Federal com
relação à situação dos nossos índios.

Como disse a Senadora, o Brasil vai completar
500 anos de descobrimento e não fomos nós, os
brasileiros, os responsáveis pela atual situação dos
índios; muito mais os europeus que hoje estão fa-
zendo a política ao contrário, de nos obrigar a tomar
atitudes que não são condizentes com a realidade
das nossas comunidades indígenas.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mozarildo
Cavalcanti, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Piva,
por permuta com o Senador Mozarildo Cavalcanti.
V. Exª dispõe de até vinte minutos.
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O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assomo esta
tribuna para analisar um pouco a situação atual do
nosso País. E o meu discurso é um alerta sobre a
situação atual por que passamos.

Chegou a hora da verdade!
Chegou a hora da verdade para o Brasil.
Ou temos a coragem de realizar, sem hesitações,

até as últimas conseqüências, as grandes transforma-
ções que o País reclama, ou estaremos fadados a fa-
zer a travessia do século sob o signo da crise, sem
perspectivas para a nossa economia e, pior, sem es-
peranças para os milhões de compatriotas que ainda
permanecem subjugados pelos grilhões da miséria.

De nada adianta a explicação de que este já
não é mais um país pobre, mas ainda é um país so-
cialmente injusto, pois a justiça social não virá de
boas intenções, medidas tópicas, decretos, portarias
ou leis. Tudo que se fizer por aí, em favor das popu-
lações desfavorecidas, evidentemente ajuda e tem o
nosso apoio. Porém, só há um caminho seguro para
a construção de uma sociedade economicamente
mais equilibrada e socialmente mais justa: é o cami-
nho do desenvolvimento, do crescimento econômi-
co, de uma aposta sem volta nas atividades produti-
vas, que gerem emprego e renda. O resto é retórica.

Chegou a hora da verdade!
Chegou a hora da verdade para a economia

brasileira.
Falar da genialidade do Plano Real - brilhante-

mente conduzido pelo então Ministro da Fazenda,
Fernando Henrique Cardoso - já não basta. Os méri-
tos do Plano são conhecidos e reconhecidos. Foram a
pedra de toque do primeiro mandato do Presidente
Fernando Henrique. Ao por fim à inflação, o real distri-
buiu renda e renovou a auto-estima dos brasileiros.

Cinco anos se passaram e, de repente, como
numa explosão, tudo parece ir pelos ares. Assom-
bram-nos de novo os fantasmas da inflação, da indexa-
ção, da recessão, do desemprego. Onde o Brasil er-
rou?

Uma boa pista nos foi dada no último final de
semana por ninguém menos que o próprio Presiden-
te da República. “O ajuste fiscal não foi feito no pri-
meiro governo e isso foi um erro”, disse ele em en-
trevista à revista Época. Mas, bem sabe Sua Exce-
lência, não foi o único erro.

A fragilidade do viés monetarista da política
econômica, apoiada na âncora cambial, desnu-
dou-se completamente ante a opinião pública no re-
cente episódio da desvalorização do real e da troca
de comando no Banco Central.

Não foram poucos os críticos que advertiram para
o caráter predominantemente virtual dessa política,
quase alheia ao dia-a-dia da microeconomia, insensível
em relação à vida real das empresas. Empresas mas-
sacradas nos últimos anos pelas taxas de juros e falta
de créditos, para não falar das dificuldades de todos
conhecidas e sintetizadas na expressão custo Brasil.

O resultado dessa equação foi a brutal desna-
cionalização do nosso parque produtivo e do nosso
sistema bancário, cujos exemplos são gritantes e
por demais conhecidos para repeti-los.

Nada contra o capital estrangeiro. Ao contrário,
a internacionalização dos capitais e a interdepen-
dência econômica são características dos atuais
mercados globalizados. E a globalização é um fato
da nossa era. Não é de direita nem de esquerda,
não é liberal nem conservadora, é simplesmente um
fato que não se pode ignorar. Ignorar a globalização
é dar marcha a ré na História.

O problema é que a desnacionalização do par-
que produtivo privado não veio acompanhada de uma
política articulada de crescimento econômico, de valo-
rização e estímulo à boa empresa nacional. De políti-
ca industrial nem se ouviu falar. Como se política in-
dustrial significasse necessariamente a volta aos tem-
pos do protecionismo, que hoje não tem mais lugar.

Quando falamos em política industrial, falamos
simplesmente na aplicação de fundamentos que ga-
rantam, por meio da isonomia competitiva, a integra-
ção soberana do Brasil na economia globalizada.

Nos quatro anos da primeira gestão de Fer-
nando Henrique Cardoso ocorreram 1.181 fusões e
aquisições. Destas, 650 contaram com a participa-
ção de capital estrangeiro.

Alguns exemplos: Cofap (comprada pela italia-
na Magnetti Maretti), Lacta (comprada pela Philip
Morris), Freios Varga, Metal Leve (comprada pela
Mahler-Cofap), Peixe (comprada pela Cirio), Adria
(comprada pela americana Quaker), Petroquímica
União (comprada pela americana Union Carbide),
Arno (comprada pela francesa SEB).

O setor de alimentos foi um dos primeiros a ser
atingidos pelas fusões e aquisições, seguido do de
autopeças. Grandes negócios aumentaram a
participação de grupos como a Parmalat, Fleischman
Royal, Bombril-Cirio e Unilever. O movimento se
estendeu para outros setores como fabricantes de
bens de consumo durável, bens de capital, siderurgia
e varejo.

De 1980 a 1995, a participação das empresas
que têm capital estrangeiro (minoritário ou majoritá-
rio), cresceu de 29% para 42% do total do fatura-
mento da indústria de transformação. Nesse perío-
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do, a participação estrangeira no setor de máquinas
e equipamentos passou de 40% para 62%.

De janeiro a junho do ano passado os estran-
geiros estiveram presentes em 71% das aquisições,
contra 55% de 1997 e 33% em 1992. A participação
dos estrangeiros ainda é maior nas joint-ventures:
90% em 1998 contra 86% em 1987.

De 1994 a 1997, o capital nacional nas empre-
sas de autopeças caiu de 51,9% para 39,9%. Em
1992, 21 empresas brasileiras se associaram ou fo-
ram compradas por grupos estrangeiros e, no ano
passado, esse número pulou para 204.

As companhias controladas por estrangeiros
geram mais da metade do faturamento líquido de to-
das as empresas instaladas no Brasil. Em 1980,
eram 28%.

Também participaram dos consórcios que le-
varam 12 das 13 empresas de telecomunicações
privatizadas em julho do ano passado.

Chegou a hora da verdade!
Chegou a hora da verdade para as exportações.
É dever patriótico fazer da crise uma oportuni-

dade de negócio. Nunca como agora, nos anos re-
centes, surgiu oportunidade tão favorável para lan-
çarmos uma grande ofensiva exportadora, aprovei-
tando a desvalorização do real ante o dólar. Do
mesmo modo em que o momento é crucial para a
nacionalização de insumos e componentes que se
estavam importando para os processos industriais.

No campo das exportações, é fundamental
para a recuperação da economia brasileira a organi-
zação de uma aliança estratégica entre Poder Públi-
co e a iniciativa privada, voltada para um grande sal-
to nas nossas vendas.

Para essa mobilização nacional pelas exporta-
ções, devem ser convocados todos os setores produti-
vos: agricultura, indústria, comércio, serviços, bancos.
Empresas de todos os portes não podem deixar de
atender ao chamamento: das micro e pequenas às
médias e grandes; nacionais e multinacionais. A inicia-
tiva privada, com certeza, fará a sua parte.

É uma cruzada pelo crescimento econômico -
por mais produção, emprego e renda - a que o Go-
verno não pode faltar.

Que o recém-criado Ministério do Desenvolvi-
mento ou a Camex (esta diretamente ligada à Presi-
dência da República) articule esse esforço, coorde-
nando a ação dos órgãos governamentais afins, as-
segurando créditos - principalmente créditos -, des-
burocratizando procedimentos administrativos e fis-
cais, garantindo, enfim, o acesso da marca Brasil
aos mercados estrangeiros.

Perder esta oportunidade pode significar a per-
petuação da crise que todos queremos superada.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT-SP) - Per-
mite V. Exª um aparte, Senador Pedro Piva?

O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP) - Com prazer,
Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT-SP) - V. Exª
nos traz uma evolução de dados da indústria brasi-
leira e também de outros setores de forma muito
significativa, com exemplos, com nomes de empre-
sas e com dados estatísticos por parte de grupos
econômicos nacionais que venderam o controle de
suas empresas para grupos estrangeiros. Eu gosta-
ria de assinalar que, há cerca de um ano e meio, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso fez menção
a um estudo que o sociólogo e hoje indicado para
ser embaixador do Brasil em Cuba, Luciano Martins
- um de seus amigos pessoais -, fez a respeito. De
acordo com essa análise, os grupos nacionais in-
dustriais estavam se desenvolvendo com força total.
Quando vi esse estudo publicado e a menção ao
mesmo - lembro-me perfeitamente de ele ter sido
publicado na primeira página do Jornal Gazeta Mer-
cantil -, estranhei um pouco. A matéria não parecia
ter o mesmo tom de tantas outras publicações sobre
evolução de dados de empresas, como, por exemplo,
da Metal Leve, que pertencia à família de José Mindlin
e outros, que foi vendida, e tantos outros citados no
pronunciamento de V. Exª. Estou até aguardando a
argüição que teremos na Comissão de Relações Exte-
riores. O Embaixador indicado Luciano Martins deverá
comparecer a esta Casa para dialogar com o Senado
Federal. Já anuncio que farei essa pergunta. Quero
conhecer o estudo, porque a evolução de dados que
V. Exª traz mostra que o Presidente pode não estar in-
formado; ela não corresponde à percepção do Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso e de sua equipe. É
preciso que isso seja levado ao conhecimento de Sua
Excelência. Cumprimento V. Exª.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP) - Obrigado,
Senador Eduardo Suplicy. Aliás, o discurso cha-
ma-se: A Hora da Verdade.

As reformas se impõem. Chegou a hora da
verdade para nós, políticos. Não mais por questões
conceituais ou ideológicas, mas, ouso dizer, pela
própria sobrevivência do regime democrático. Não
fazer a lição de casa em toda a sua profundidade,
como já deveríamos ter feito, pode levar a
desdobramentos imprevisíveis. Sem um grande
ajuste fiscal, abrangendo União, Estados e
Municípios, a crise financeira se generalizará com
gravíssimas repercussões sociais.
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Agora, já não são suficientes as medidas
emergenciais, as respostas casuísticas a cada novo
problema que surge. Vamos fazer, de uma vez por
todas, a tão esperada reforma tributária, diminuindo
o número de impostos, reduzindo alíquotas e
ampliando a base de arrecadação. Na Previdência,
vamos ter uma audácia cívica de fazer a reforma da
reforma, pondo fim ao falido regime de repartição,
substituindo-o por um saudável sistema de
capitalização, assegurando benefícios e criando
poupança interna para investimentos produtivos e
sociais.

Vamos encarar de frente o desafio de realizar
a reforma política.

Como assinalou o eminente Professor Miguel
Reale, domingo último, em O Estado de S. Paulo,
“entra pelos olhos que uma política efetiva de
contenção de despesas e desenvolvimento
sustentado não será possível enquanto não houver
quadros partidários legítimos que nos garantam
representações parlamentares empenhadas
somente na realização do bem público e não
vinculadas a odiosos corporativismos, bem como
governadores e prefeitos que não decidam e ajam
em função de populismo imediatista”.

Não que essa seja a regra do comportamento
da classe política brasileira, a que tenho orgulho de
pertencer. Mas é imperioso levar em conta a adver-
tência do ilustre Professor Reale.

Na conjugação dessas reformas - tributária,
previdenciária e política - está a chave para a refor-
mulação do pacto federativo que a nova realidade
brasileira impõe.

Chegou a hora da verdade!
Chegou a hora da verdade para a nossa gera-

ção - hoje majoritariamente responsável pelos desti-
nos do País. É a geração que assistiu ou viveu a su-
cessão de crises abertas pelo suicídio do Presidente
Getúlio Vargas; que se encheu de esperanças nos
tempos desenvolvimentistas de Juscelino Kubits-
chek; ficou perplexa com a renúncia de Jânio Qua-
dros; espantou-se com a desestruturação do Governo
João Goulart; passou pelas agruras do regime militar;
festejou a redemocratização; viu os planos econômi-
cos se sucederem sem êxito; superou a crise do im-
peachment; apoiou entusiasmada o Plano Real;
apostou na proposta de Fernando Henrique Cardo-
so.

Se para a nossa geração chegou a hora da ver-
dade, não chegamos, contudo, ao final do tempos.
Podemos mudar, pelo bem do Brasil. Devemos mu-
dar, sob pena de deixarmos como legado paras as
próximas gerações um País sem rumo e ainda injusto.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM) - Permi-

te-me V. Exª um aparte?
O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP) - Com prazer,

Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM) - Senador

Pedro Piva, V. Exª fala com uma responsabilidade
muito grande. Primeiro, como homem que dá apoio
político ao governo do Presidente Fernando Henri-
que Cardoso; segundo, não há como afastar a sua
figura de empresário bem-sucedido, pai de um jo-
vem que eu já conheci há muito tempo e que, por-
tanto, podem pensar em uma influência que talvez
nem haja de V. Exª para ele e muito menos dele
para V. Exª. Quero fazer um contraponto ao aparte
anterior do Senador Eduardo Suplicy: V. Exª real-
mente aponta um quadro da desnacionalização da
nossa economia, o que é grave; V. Exª menciona a
sobrevivência do regime democrático. Aí é que está
o valor do seu discurso, ele tem o título A Hora da
Verdade. No instante em que um parlamentar vem
criticar, aponta caminhos e indica soluções. V. Exª
não ocupou a tribuna apenas para falar de um qua-
dro que todos conhecemos. A responsabilidade se
amplia porque, sendo V. Exª da base de sustenta-
ção política do Presidente, faz questão de marcar
uma posição, dizer da sua independência; mas
aponta, além do diagnóstico, a terapêutica. Portan-
to, é bom que o Governo ouça ou leia as suas pala-
vras, elas contêm um indicativo; e uma pena é que
sobre elas se faça ouvidos de mercador. Oxalá isso
não aconteça. Pelo menos estou aqui para cumpri-
mentá-lo.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP) - Obrigado,
Senador Bernardo Cabral. O intuito do meu discurso
era justamente esse; não se trata de um discurso de
crítica, mas do discurso de um aliado, de um homem
que respeita o Presidente da República, que forma
sua base de Governo. Também é um discurso de
alerta, é um discurso que indica caminhos e é o que
eu penso a respeito da crise e dos caminhos para so-
lucioná-la.

Obrigado, Senador Bernardo Cabral.
Se para a nossa geração chegou a hora da

verdade, não chegamos, contudo, ao final dos
tempos. Podemos mudar, pelo bem do Brasil.
Devemos mudar, sob pena de deixarmos como
legado paras as próximas gerações um País sem
rumo e ainda injusto. Com a mesma lealdade que,
em todos os momentos, desde a sua posse no
primeiro mandato, asseguramos nosso apoio ao
Presidente da República, defendemos agora uma
firme mudança na política econômica, com ênfase
no desenvolvimento e nas atividades produtivas.

Presidente Fernando Henrique Cardoso, empu-
nhe com vigor a bandeira do crescimento econômico,
da produção, do emprego, da distribuição de renda, e
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conte com a solidariedade, não só dos Partidos da
base do Governo, mas de todos os Parlamentares e
cidadãos que acreditam no futuro deste País.

Comande essa cruzada, Presidente! O Brasil é
maior do que a crise!

Durante o discurso do Sr. Pedro Piva, o
Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Piva, o
Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Prorrogo a Hora do Expediente por cinco
minutos para conceder a palavra à Senadora Marina
Silva, Líder do Bloco.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT-AC. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho à tribuna da Casa para regis-
trar a estranheza que me causou o Ofício nº 49/99, en-
caminhado à Liderança do Bloco. Diz ele que, após a
Ordem do Dia da sessão ordinária de hoje, as Comis-
sões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional reunir-se-ão para
eleger seus presidentes e vice-presidentes, e que, após
a Ordem do Dia de amanhã, as demais Comissões
permanentes farão o mesmo. O ofício está assinado
por um dos setores da Subsecretaria de Comissões da
Casa.

Desde que se iniciou a Legislatura, tenho
constantemente colocado para os Srs. Líderes a
necessidade de realizarmos uma reunião para
discutirmos a indicação dos Membros e dos
Presidentes das Comissões.

Esse ofício, assinado por uma das Subsecretarias
da Mesa, repito, nos dá conta de que haverá, hoje, reu-
nião para se elegerem os presidentes de duas Comis-
sões e de que, amanhã, será feita a eleição para as
demais Comissões, sem que tenha havido reunião de
Líderes, sem que tenha ocorrido discussão a respeito
dessa questão, assegurando-se, assim, tanto quanto
possível, a participação da Minoria nas Comissões,
como está previsto na Constituição e no Regimento
Interno.

Temos consciência de que esse “tanto quanto
possível” é uma decisão política; no entanto, é tradi-
ção da Casa que seja assegurada a participação da
Minoria, inclusive na indicação daqueles que serão
os presidentes das Comissões. Nós, do Bloco das
Oposições, estamos encarando com muita estra-
nheza esse processo.

Na semana passada, havia um projeto importan-
te a ser votado e o Presidente da Casa solicitou ao
Bloco, por intermédio de sua Liderança, que partici-
passe daquela votação.Oprojeto instituía empréstimos
junto a instituições financeiras multilaterais para paga-

mento da dívida externa e o Bloco, mesmo sendo
contrário a ele, por entender que a sua votação era
importante para o País, aquiesceu e o levou à discus-
são.

Recuso-me a acreditar que estejam, agora, des-
considerando um processo que faz parte da tradição
da Casa, em que os Partidos são submetidos à esco-
lha. O maior Partido, no caso o PMDB, faz a sua es-
colha; o segundo e o terceiro, o PSDB, fazem a sua
escolha, e o quarto Partido, porque se constituiu num
Bloco, também o faz. Sob meu ponto de vista, é fun-
damental que isso seja assegurado, sob pena de es-
tarmos rompendo uma tradição da Casa. Mesmo nos
idos da ditadura, na década de 70, quando o MDB ti-
nha apenas sete Senadores, foi-lhe concedida a im-
portante presidência da Comissão de Finanças.

Estou abordando este assunto, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, para que se tenha clareza
sobre o que pode vir a acontecer. Digo “pode vir a
acontecer” porque é isso que está sendo sinalizado
com esse tipo de informação que nos chegou, sem
que houvesse discussão.

Quando da composição, obedeceu-se a um
critério aritmético em que foi contemplada, de acor-
do com esse processo, a representação partidária.
O Bloco da Oposição no Senado não é a minoria,
porque é o quarto maior conjunto de Senadores. Os
menores são exatamente o PPB e o PTB. No entan-
to, o tratamento que está sendo dado ao Bloco pe-
los Srs. Líderes é no sentido de excluí-lo das discus-
sões em que estão sendo feitas essas definições.

Quero fazer um apelo para que sejam respeita-
das essas questões, pelo bom encaminhamento dos
trabalhos da Casa e pelo respeito ao direito da Minoria
de se colocar dentro do Senado. Do contrário, estare-
mos abrindo um precedente que considero muito gra-
ve e prejudicial à história e à tradição desta Casa.

Nós, do Bloco da Oposição, relembramos que,
na Câmara dos Deputados, quando o Deputado
Alcides Modesto, da Bahia, foi designado para ser o
Presidente da Comissão Agrária daquela Casa, hou-
ve um levante da Bancada Agrarista contrário a
essa indicação. O próprio Presidente da Câmara, à
época o Deputado Luís Eduardo Magalhães, fez um
apelo para que fossem honrados os processos tradi-
cionais, previstos no Regimento e na Constituição,
até porque, naquela Casa, há uma regulamentação
mais clara desse processo do que no Senado.

Está-se criando um processo de intransigência
na relação com o Bloco da Oposição dentro da
Casa. A nossa posição sempre foi a do questiona-
mento, da disputa pelas nossas propostas, mas
nunca a de intransigência.

Durante todo o processo, tanto eu como o Se-
nador José Eduardo Dutra, que é o Vice-Líder, tive-
mos contato com os Líderes dos Partidos da Maio-
ria, os quais nos disseram ainda estarem sendo to-
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madas as decisões de indicação dos Membros da
Comissão. No entanto, teremos uma reunião para
indicar quem serão os presidentes. E, no nosso en-
tendimento, o Bloco, como o quarto maior agrupa-
mento de Senadores, tem o direito à quarta escolha.
Não questionamos absolutamente o direito de o PFL
fazer a primeira escolha, de o PMDB, a segunda es-
colha, e depois de o PSDB, a terceira. No entanto, o
Bloco, pela tradição, tem o direito de fazer a quarta
escolha. Se o PSDB escolher a Comissão de
Assuntos Sociais, caberia a quarta escolha, para o
Bloco, da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional; se ao contrário, a mesma coisa.

Isso que estamos colocando aqui, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é para que se
tenha a compreensão de que o Constituinte
colocou no texto constitucional que deve haver o
princípio da proporcionalidade, obedecendo, claro,
a forma genérica colocada na Constituição, “do
quanto possível”, mas esse quanto possível
sempre ocorreu na tradição da Casa. Mesmo
quando o Bloco e os demais Partidos tiveram a
oportunidade de ter essa participação a tiveram,
quando da gestão do Senador Ademir Andrade à
frente da Comissão de Assuntos Sociais.

Não estamos impondo absolutamente nada
com relação à escolha, até porque entendemos que
o direito de escolher as Comissões de Relações
Exteriores e Defesa Nacional ou a de Assuntos So-
ciais cabe ao terceiro maior partido. No entanto, é
da nossa compreensão que, para o bom andamento
dos trabalhos na Casa, para que se tenha aqui o
respeito pelo direito da minoria de se expressar em
todas as instâncias da Casa, é fundamental que se
preserve essa tradição, que é salutar, que é impor-
tante para que os Srs. Senadores possam se ex-
pressar naquilo que é a referência dos Partidos aos
quais estão vinculados, no caso os Partidos de Opo-
sição.

Com essas palavras, Sr. Presidente, estou co-
locando a título de sugestão. Sei que V. Exª, regi-
mentalmente, não tem nenhuma obrigação de con-
vocar reunião dos Líderes, mas, pelo bom anda-
mento dos trabalhos, para que se permaneça numa
relação de respeito à democracia da Casa e à mani-
festação da minoria, gostaria que se convocasse a
reunião do colegiado de Líderes para que estes
possam discutir e que não se venha com esse tipo
de abordagem já como fato consumado, pelo menos
é a compreensão que estamos tendo desse proces-
so em que os partidos da maioria resolveram, de
forma antidemocrática, se isso se consumar, instituir
que aquele que teria o direito à quarta escolha seja
remetido a uma quinta ou sexta escolha, o que não
condiz com a realidade do Bloco, até porque se an-
tes éramos apenas doze Senadores, agora somos
catorze, apenas dois Senadores a menos do que o

terceiro maior Partido. Bastaria um dos membros do
terceiro maior Partido se desvincular deste para ter-
mos uma condição de igualdade entre os dois Parti-
dos, no caso o Bloco e o PSDB.

Sr. Presidente, para concluir devo dizer que o
Bloco das Oposições está se dispondo, desde o
princípio, a discutir, no colegiado de Líderes, a indi-
cação dos nomes para a Comissão, o que não foi
feito. E, agora, na indicação dos nomes para com-
por a Presidência também seja feita a reunião do
colegiado de Líderes. Se a decisão é de rolo com-
pressor, teria de ser formado um bloco entre os Par-
tidos da maioria, que, aí sim, teriam o direito de indi-
car todos os membros de comissão. Em não se
constituindo esse bloco, cabe ao Bloco da Oposição
a indicação pelo critério da proporcionalidade, por
intermédio do mecanismo da quarta escolha.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Mesa entende que há sempre uma manei-
ra de se encontrar a solução no Senado, e faz um
apelo aos Líderes para que se reúnam. Entretanto,
não pode mais a Casa ficar, além de hoje, portanto
devem-se reunir hoje as Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e a de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, tendo em vista o número elevado de
projetos que precisam do parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e o número de em-
baixadores – já são nove – que têm de seguir para
seus postos e esperam uma decisão urgente da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Confirmo a boa vontade que tive, semana pas-
sada, da Líder Marina Silva e do Bloco, para vota-
ção de projeto importante para o Governo, mas faço
um apelo aos Líderes para que se entendam, pois
essa é uma questão dos Líderes e não da Mesa.
Acho indispensável que seja realizada uma reunião,
hoje, após a Ordem do Dia, das duas Comissões ci-
tadas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, expediente que será lido
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima, referente à publicação da retificação da Reso-
lução nº 3 de 1999. A retificação não envolve o mé-
rito da matéria, nos termos do art.325 do Regimento
Interno.

É lido o seguinte:

OFÍCIO

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Nos termos do art. 325 do Regimento Inter-
no, a Presidência determina a retificação da matéria,
tendo em vista que não houve alteração em seu mé-
rito.

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 1999

Dispõe sobre o consumo de bebi-
das alcoólicas em aeronaves comerciais
de passageiros.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É proibido vender, distribuir ou servir
bebidas alcoólicas com teor alcoólico superior a tre-
ze graus Gay Lussac em aeronaves comerciais pou-
sadas em território brasileiro ou em vôos que partam
ou se destinem ao território brasileiro.

Parágrafo único. É permitido vender, distribuir
ou servir cervejas e vinhos com teor Alcoólico inferi-
or a treze graus Gay Lussac apenas como acompa-
nhamento de refeições e até a um máximo de 350
ml por pessoa.

Art. 2º O comandante da aeronave está autori-
zado a:

I – recusar ou impedir o acesso a bordo de
passageiros alcoolizados ou sob efeito de substân-
cia psicotrópica;

II – solicitar, a seu critério, a realização de tes-
te de alcoolemia para passageiro;

III – solicitar às autoridades aeroportuárias a
retirada da aeronave de passageiro alcoolizado ou
sob efeito de substância psicotrópica.

§ 1º os testes de alcoolemia serão realizados
com aparelhos homologados pelo Departamento da
Aeronáutica Civil que permitam certificar o estado
da pessoa.

§ 2º A concentração igual ou superior a seis
decigramas por litro de sangue caracteriza o estado
de alcoolismo que justifica a aplicação das medidas
listadas no caput.

Art. 3º As empresas de transporte aéreo de
passageiros que operam no País poderão recusar a
venda de passagens para pessoas, brasileiras ou es-
trangeiras, que sabidamente tenham apresentado com-
portamento abusivo, a bordo de aeronaves, causando
distúrbios ou agredindo passageiros e tripulantes.

Art. 4º Essa lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O chamado comportamento abusivo de passa-
geiros durante o vôo de aeronaves comerciais têm
ocorrido com freqüência cada vez maior em vôos
nacionais e internacionais. Em proporção significati-
va, causa dos tumultos a bordo – que não raramen-
te incluem a agressão a outros passageiros e tripu-
lantes – é o abuso de bebidas alcoólicas.

Ainda que de baixa freqüência, esses eventos
criam problemas sérios de segurança para passage-

iros, tripulantes e o próprio vôo, além, é claro, da
grosseria e do mal-estar a que ficam submetidos to-
dos, sem poder afastar-se, confinados que estão,
por um tempo longo, a dez mil pés de altitude.

A causa nem sempre é o consumo a bordo, já
que boa parte desses arruaceiros já chegam alcooli-
zados para a viagem.

O projeto de lei que ofereço à consideração
dos nobres colegas visa a coibir esses comporta-
mentos e reduzir sua ocorrência pela adoção de um
conjunto de estratégias que, ao mesmo tempo em
que limitam e regulam o uso e a ingestão de bebi-
das alcoólicas a bordo de aviões, dão autoridade e
atribuição aos comandantes das aeronaves para im-
pedir o acesso e retirar do convívio dos demais pas-
sageiros as pessoas alcoolizadas ou sob efeito de
outras drogas psicotrópicas.

Espero estar contribuindo para a tranqüilidade
e a segurança de todos os passageiros de transpor-
te aéreo em nosso País.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. – Se-
nador Moreira Mendes.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os projetos lidos serão publicados e remeti-
dos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 57, DE 1996

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 57, de 1996 (nº
214/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Clube de Pernambuco
S/A para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade
de Recife, Estado de Pernambuco, tendo

Parecer favorável, sob nº 629, de
1998, da Comissão de Educação, Relator
Senador Joel de Hollanda, com abstenção
da Senadora Benedita da Silva.

Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA(Bloco/PT-SE)

– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador
José Eduardo Dutra para discutir.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT-SE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, todos sabem que o
Poder Legislativo e particularmente o Congresso
Nacional é o Poder que tem sobre ele, mais do que
qualquer outro, os holofotes, as críticas, e a fiscali-
zação da sociedade. Esse fato tem aspectos extre-
mamente positivos e acontece, em primeiro lugar,
porque, sem dúvida alguma, é o poder mais trans-
parente que existe. O que estamos debatendo nesta
sessão hoje está sendo visto e acompanhado não
só pelos que estão presentes nas galerias, mas por
milhares de brasileiros em todo o território nacional.

É verdade que, às vezes, parlamentares pos-
sam adotar posturas não condizentes com a impor-
tância do Poder Legislativo, fazendo com que haja
uma tendência, principalmente por parte da impren-
sa, de se criar um processo de generalização, esta-
belecendo-se, assim, uma desqualificação do Poder
Legislativo.

Faço essa introdução, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, porque entendo que há dois pontos
sobre os quais o Congresso Nacional deveria se de-
bruçar, evitando-se essas críticas e que, muitas ve-
zes, o Congresso esteja na berlinda. . O primeiro é o
da relação entre Maioria e Minoria, que vou abordar
em segundo lugar; o outro diz respeito à necessida-
de de colocar em vigência aquilo que o próprio Con-
gresso Nacional tem votado ao longo do tempo.

Este item da pauta que trata da renovação de
concessão de rádio é um exemplo, a meu ver, bas-
tante cristalino da falha do Congresso Nacional em
garantir que as decisões aqui tomadas, seja por
meio da Constituição Federal ou de leis, passem a
vigorar.

Há 11 anos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, foi promulgada a Constituição Federal de
1988. Esta Constituição, em seu art. 224, previa a
criação do Conselho de Comunicação Social, como
órgão auxiliar do Congresso Nacional para debater
as questões relativas às comunicações. Estariam aí
incluídas concessões de rádio, programação de te-
levisão, regionalização da produção cultural e dis-
cussão de temas que interessem ao País. A Consti-
tuição Federal dispõe sobre a criação do Conselho
de Comunicação Social na forma da lei. Necessário,
portanto, o estabelecimento e a aprovação de uma
lei para a criação desse Conselho de Comunicação
Social. Essa lei, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-

res, foi aprovada em 1991, há, portanto, 8 anos, e
estabelece a criação do Conselho de Comunicação
Social com a sua composição. O problema é que,
após a sua aprovação, várias vozes, inclusive no
Congresso Nacional, se insurgiram contra a sua re-
dação, dizendo que a lei garantia um espaço mera-
mente corporativo, que a sociedade não estaria re-
presentada nesse Conselho, que a lei privilegiou
apenas os representantes dos empregados, das
empresas, não contemplando a sociedade como um
todo. Pode ser um argumento poderoso, mas não
podemos fugir do fato de que a lei foi votada pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e
que, portanto, deveria entrar em vigor. Mas, mesmo
dentro dessa crítica sobre a composição da lei, foi
aprovado, em 1997, nesta Casa, um projeto oriundo
da Câmara dos Deputados, modificando a lei que
criou o Conselho de Comunicação Social, particular-
mente no tocante à sua composição, reduzindo o
espaço garantido pelas corporações e ampliando o
espaço da sociedade civil. Infelizmente, até hoje,
em relação a esse projeto de lei modificando a lei
que criou o Conselho de Comunicação Social, o
Congresso Nacional não se dispôs a modificá-lo.

Em 1996 – se não me engano -, o então Presi-
dente desta Casa, Senador José Sarney, encami-
nhou um ofício para todos os líderes partidários,
apresentando uma proposta para a composição
desse Conselho de Comunicação Social. Não sei
se, à época, o ex-Presidente José Sarney recebeu a
resposta de todas as lideranças partidárias sobre o
seu ofício. O que posso garantir é que, na ocasião,
a Bancada do PT encaminhou um ofício ao Presi-
dente da Casa sugerindo o encaminhamento de cri-
térios para a ocupação daquelas vagas. Desde
1995, este Senador que vos fala tem um projeto de
resolução, que está em tramitação no Congresso
Nacional – que, até hoje, não foi avaliado nem anali-
sado -, regulamentando a lei, estabelecendo a for-
ma de escolha desses representantes no Conselho
de Comunicação Social.

Infelizmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, sempre que esse assunto vem ao plenário
desta Casa, o Senado Federal – como aliás, ontem,
registrou de forma muito competente o Senador
Artur da Távola – tem-se posicionado em relação a
esse aspecto como mero órgão carimbador, como
mero chancelador de prorrogações ou de conces-
sões, sob as quais nem o Senado Federal nem a
Câmara dos Deputados têm qualquer controle.

Nesse sentido, é necessário que o Congresso
Nacional tenha e encare como artigo de primeira ne-
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cessidade o cumprimento daquilo que está inserido na
Constituição Federal: o cumprimento de uma lei apro-
vada por esta Casa, instalando, de uma vez por todas,
o Conselho de Comunicação Social, que auxiliará o
Congresso Nacional em matérias dessa natureza.

Quero aproveitar o tempo me resta para fazer
um apelo ao Presidente da Casa, reforçando o ape-
lo feito pela Líder do Bloco, Senadora Marina Silva.
É verdade, Sr. Presidente, que o Regimento Interno
dispõe que essa é uma atribuição dos líderes e que,
portanto, cabe a eles se reunirem para debater o as-
sunto da composição das Comissões. Entretanto,
entendo que esta é uma questão que poderá norte-
ar a relação entre Maioria e Minoria, entre Bancadas
nesta Casa a partir da decisão que possamos to-
mar.

Nesse sentido, gostaria de reforçar o apelo ao
Presidente da Casa, pois embora este seja um as-
sunto que deva ser decidido pelos Líderes, na medi-
da em que nem os apelos pessoais feitos pela Se-
nadora Marina Silva junto aos Líderes do PMDB, do
PSDB e do PFL, nem os apelos públicos feitos por
V. Exª, pela Senadora Marina da Silva e por mim, na
tarde de ontem, tenham surtido efeito, faço um ape-
lo ao Presidente da Casa: convoque para, após a
Ordem do Dia, uma reunião com os Líderes, tendo
em vista a necessidade de se discutir temas de inte-
resse do conjunto do Senado Federal. Faço esse ape-
lo para que se faça essa reunião antes, inclusive, da
instalação da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania e da Comissão de Relações Exteriores, por-
que nós, do Bloco de Oposição, fomos os primeiros a
encaminhar os seus indicados para todas as Comis-
sões desta Casa, numa demonstração de que está-
vamos trabalhando no sentido de que a normalidade
do Senado Federal se instaurasse imediatamente.

Como parece que os Líderes têm feito ouvido
de mercador, seja para o apelo das Lideranças da
Oposição, seja para o apelo de V. Exª, o apelo que
faço a V. Exª é para que, ao fim da Ordem do Dia,
V. Exª convoque essa reunião do colégio de Líde-
res, para discutir a composição das Comissões, an-
tes mesmo da eleição e da instalação das Comis-
sões de Justiça e Relações Exteriores.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Para discutir a matéria relativa à Rádio Clu-
be de Pernambuco, concedo a palavra a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e

Srs. Senadores, para que eu discuta sobre a per-
missão outorgada à Rádio Clube de Pernambuco
para explorar serviço de radiodifusão sonora, V. Exª,
Sr. Presidente, há de concordar que tenho que falar
sobre telecomunicação e comunicação, que faz par-
te do tema aqui tratado, porque a Rádio Clube de
Pernambuco não está isolada nesse contexto.

É quanto a esse aspecto que volto a dizer que
penso ser muito importante o que disse o nobre Sena-
dor, que tem razão quando faz a sua argumentação.

Sr. Presidente, lamentavelmente, este é o mal
desta Casa: ou o Senado vota matérias desse tipo
em 24 horas, ou elas ficam na gaveta. Houve um
caso – inclusive, o mérito cabe a V. Exª e ao nobre
Senador Josaphat Marinho – em que o Código Civil,
num prazo normal, em que houve estudo e debate,
foi votado. É claro que isso ocorreu depois de o cita-
do Código ter ficado por 17 anos na gaveta.

No caso que está sendo abordado pelo nobre
Senador, é isso que acontece. O Conselho, como
foi aprovado, é ruim; perdoem-me a sinceridade.
Mas o que é melhor? Ser ruim, não ser aplicado ou
não se fazer nada? Tem razão o nobre Senador
quando faz a sua afirmação.

No ano passado, Sr. Presidente, entramos
com um pedido de criação de uma Subcomissão
permanente, ligada à Comissão de Educação, para
tratar de assuntos referentes à rádio e televisão
nesta Casa; a nobre Deputada Marta Suplicy havia
entrado com esse projeto igualmente na Câmara
dos Deputados. Parece-me que, a esta altura, con-
cordam os Srs. Deputados com a instalação da Co-
missão aqui no Senado, lugar onde a mesma deve
ser instalada. Penso que é necessária a criação de
Comissão que debata matérias relativas à comuni-
cação, televisão e rádio. Considero ridículo o fato de
o Congresso Nacional discutir educação, saúde, reli-
gião e uma série de fatos, mas não discutir teleco-
municação. Sabe-se que 80% da formação da crian-
ça na sociedade brasileira se dão basicamente por
meio da televisão.

Reunirmo-nos aqui para assinar a chancela de
dizer “sim” – normalmente, é dito “sim”, e não há
como dizer “não” -, apenas isso, é uma missão ab-
surda. Por isso, quero dizer ao prezado Senador
José Eduardo Dutra que, na verdade, estamos pa-
rando no tempo, mas que algo deve ser feito.

O projeto está na Comissão de Educação. De-
vemos criar uma subcomissão permanente, para
que esta Casa debata ordinariamente as questões
referentes ao rádio e à televisão. Não tenho nada
contra a concessão à Rádio Clube de Pernambuco.
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Isso é justo e necessário, mas endosso, Sr. Presi-
dente, o apelo final do nobre Senador José Eduardo
Dutra. V. Exª tem autoridade – faço este apelo tam-
bém a V. Exª – para reunir os Líderes em torno des-
sa questão.

Não vejo como e nem porque o Bloco de Opo-
sição, com 16 Parlamentares, ficar sem a sua repre-
sentação – a Presidente da Comissão é casualmen-
te a nossa nobre representante do Rio Grande do
Sul no Senado – indicada por uma Comissão. Sem-
pre foi assim. Está aí o Senador José Sarney que
pode testemunhar a esse respeito. Esta Casa sem-
pre deu vez e voz a uma representação da Oposi-
ção. Agora há um Bloco que se constitui por 16 Par-
tidos. Há um esmagamento por parte da maioria.
Reuniram-se os Líderes dos maiores Partidos para,
simplesmente, pisarem na minoria? Não foi para
isso que fizemos a democracia, e não é para isso
que estamos aqui em profundo respeito a essa ma-
téria. Vamos fazer justiça, pois a Oposição está
agindo com dignidade aqui. A Oposição está deba-
tendo, protestando, divergindo e votando de forma
contrária, mas está ajudando também.

Sr. Presidente, realmente tem razão o nobre
Senador José Eduardo Dutra. Faço um apelo ao Lí-
der do meu Partido, o nobre Senador Jader Barba-
lho: vamos ter grandeza! Se sempre foi assim, se
essa é a tradição, por que vamos mudar agora?
Além do mais, poderiam até dizer que há um certo
machismo, já que agora o pedido foi feito por uma
Senadora, uma mulher, e não queremos conceder.
Com toda a sinceridade, penso que o apelo feito
pela ilustre Senadora deve ser aceito pelos Líderes.
Se o mesmo não for atendido pelos Líderes, V. Exª
tem a autoridade e o direito de reuni-los para lhes
dizer que isso não pode acontecer.

Sempre houve um representante do Bloco. O
Bloco da minoria nunca esteve tão alto. Não há lógi-
ca no fato de o mesmo não ter o seu representante.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Para que eu não infrinja o Regimento,
como o fazem os Srs. Senadores ao tratarem de
matéria estranha, darei a resposta após a votação
da matéria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a maté-
ria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de fazer um

apelo a V. Exª, Sr. Presidente Antonio Carlos Maga-
lhães. Recordo que, no ano passado, quando ainda
estávamos na Legislatura anterior e na vigência de
sua gestão como Presidente, nos dois anos anterio-
res, sugeri a V. Exª que desse os passos necessári-
os para que, o quanto antes, pudéssemos, aqui no
Senado, regulamentar o art. 224, da Constituição
Federal, que diz o seguinte: “Para os efeitos do dis-
posto neste Capítulo, o Congresso Nacional institui-
rá, como órgão auxiliar, o Conselho de Comunica-
ção Social, na forma da lei”.

No Senado, tramitam inúmeras iniciativas. Há
iniciativas da Câmara dos Deputados, do Deputado
Cunha Bueno. Há iniciativas da Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia e da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação da Câmara. Uma vez esses pro-
jetos tendo sido examinados, obtiveram a relatoria e
o parecer do Senador Coutinho Jorge, na Comissão
de Educação, e do Senador Levy Dias, que ofere-
ceu a redação do vencido. A matéria retornou à
Casa de origem, em 1996. Mas, por iniciativa do Se-
nado, da própria Comissão Diretora, em 28/07/92,
houve uma indicação de membros para o menciona-
do Conselho. Ainda houve outra iniciativa do Sena-
dor José Eduardo Dutra: o Projeto de Resolução nº
3, de 1995, que encaminhou a regulamentação para
o processo de escolha de membros do Conselho de
Comunicação Social pelo Congresso.

O então Presidente da Mesa, em 1º de junho
de 1995, distribuiu a matéria, para que o Senador
Júlio Campos a relatasse. A Mesa Diretora encami-
nhou a matéria às Mesas do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, mas até hoje a mesma não
entrou na Ordem do Dia.

Renovo o apelo a V. Exª, Senador Antonio
Carlos Magalhães, no sentido de que haja um com-
promisso nesta Legislatura, para que, o quanto an-
tes, a Mesa Diretora, com os 81 Senadores, regula-
mente esta matéria. Já faz alguns anos que nós, do
Partido dos trabalhadores, temos votado pela abs-
tenção em todos os assuntos, tais como nesse refe-
rente à concessão para a Rádio Clube de Pernam-
buco, com o objetivo de obtermos a regulamentação
desses assuntos.

É muito importante que, com o estímulo, a
vontade e a energia da Casa, neste início de Legis-
latura, possamos aproveitar esta oportunidade para
também resolvermos o problema do Conselho de
Comunicação.

Vamos nos abster novamente na apreciação
da matéria relativa à Rádio Clube de Pernambuco,
ressaltando que gostaríamos de votar favoravelmen-
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te sempre que não houvesse qualquer problema em
relação à concessão. Mas, em alguns casos, tem
havido problemas em concessões renovadas. Por
exemplo, hoje, a Nação inteira está preocupada
com a questão relativa a uma das emissoras de TV
e de rádio. Refiro-me, por exemplo, à questão da
Rede Manchete. Há cinco meses os trabalhadores
daquela emissora estão sem receber sua remunera-
ção, inclusive o 13º salário. Há poucos dias, desde
quinta-feira passada, ocuparam a sede do Ministério
das Comunicações, em São Paulo, solicitando ao
Ministro Pimenta da Veiga que proceda com alguma
iniciativa para a resolução do problema.

Atendendo a apelo dos representantes, dos
funcionários da Rede Manchete, estou procurando o
Sr. Pedro Jacques Capela para verificar – ele como
o presidente responsável – quais as medidas que
estão sendo tomadas para resolver o problema.

Avaliamos como muito significativo que possa
haver no Brasil diversas emissoras de televisão, de
rádio, coexistindo num processo de competição sau-
dável, mas gostaríamos muito de estar contribuindo
para resolver esse problema.

Acredito que tivéssemos já a regulamentação
do Conselho de Comunicação Social, teríamos um
instrumento mais forte para colaborar no sentido de
resolver os problemas da Rede Manchete. Mas me-
lhor ainda poderá o Senado Federal estar contribu-
indo para resolver os problemas de concessões de
rádio e de televisão e todos os demais assuntos na
medida em que todos os Partidos aqui respeitarem
o Regimento da Casa, respeitarem aquilo que a Lí-
der Marina Silva, o vice-Líder José Eduardo Dutra já
externaram, secundados pelo Senador Pedro Si-
mon, no sentido de que todos os Partidos possam
hoje avaliar como importante reconhecer a repre-
sentatividade do Bloco de Oposição, permitindo, as-
sim, que possamos ter a Presidência da Comissão
de Assuntos Sociais para a Senadora indicada pelo
Bloco de Oposição, Senadora Emilia Fernandes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador Artur
da Távola.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, já que a matéria traz de novo
ao debate velhas questões da comunicação e já que
vivemos uma nova Legislatura com um terço da
Casa renovada, não custa uma reflexão já antiga,
porém, a meu juízo, sempre oportuna, a respeito
dessa matéria, além das que foram brilhantemente

feitas pelos oradores que me antecederam.
O Conselho de Comunicação, previsto na

Constituição, é um dos aspectos do capítulo de co-
municação daquela Carta, do qual fui, aliás, relator,
e por isso o conheço em pormenor e em minúcia.
Há, além do artigo que cria o Conselho, até hoje
não posto em vigor, dois outros artigos que indicam
com clareza quais são as precondições para a con-
cessão de canais de rádio e televisão no Brasil.

Esse artigo, a meu juízo, é tão importante e
tão constitucional quanto o do Conselho, e ali está
uma defesa do conteúdo da programação. Ali não
está um código de restrições. Ao contrário, o capítu-
lo até abole a censura. Ali está um indicativo do que
devam ser quatro pontos apenas a ser seguidos pe-
las empresas de comunicação no Brasil. Mas, além
desses quatro pontos que têm a ver com a questão
da regionalização da produção, que têm a ver com
as finalidades prioritárias educativo-culturais, que
têm a ver com o respeito aos valores da família, da
sociedade, etc., além desses, há um outro que ja-
mais foi posto em vigor no Brasil. É o artigo que fala
na criação de um sistema de concessões tripartite
para a iniciativa privada, para o Estado e para a or-
ganização pública.

Pouca gente atentou para o fato, que hoje está
em moda, de que a Constituição brasileira inovou
criando a figura da entidade pública fora da figura
da entidade estatal. Fizemos assim no capítulo da
educação. Fizemos assim no capítulo da cultura, e
assim no capítulo da comunicação. Criam-se institui-
ções de natureza pública não-estatal. No caso da
comunicação, bastante interessante a proposta do
Constituinte de 88.

O espectro radiofônico e televisual no Brasil já
está noventa e tantos por cento em mãos da
iniciativa privada. A iniciativa privada tem uma série
de condições peculiares: dinamismo,
produtividade, inserção no mercado. Ela tem a sua
razão de ser. O Estado, por sua vez, tem uma
quantidade relativa de canais de rádio e televisão.
O Estado também tem uma tarefa na área da
comunicação, mas não a cumpre. A comunicação
das empresas em geral, a comunicação do que está
ligado ao Estado é muito mais uma comunicação do
Governo do que uma política de comunicação do
Estado brasileiro enquanto tal.

Nós temos um exemplo em nossa Casa. Te-
mos um canal, não em circuito aberto, que vai ago-
ra, ao que parece, também participar de uma rede
de circuito aberto, e que é o mais interessante canal
da história brasileira. Não porque nós sejamos inte-
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ressantes. Apenas porque ele não está em mãos do
capital. Não está em mãos do Estado e ideologica-
mente é um canal plural, porque nele, todas as cor-
rentes de opinião, neste instante estão representa-
das aqui e sendo vistas ao vivo, real time, para usar
uma expressão da moda, por telespectadores que
se interessem pela Casa legislativa. É um exemplo
interessante do quanto a comunicação de caráter
público pode coexistir com as demais.

O Brasil não acordou para essa matéria. O
Conselho de Comunicação, a meu ver, não vingou
porque se fez e se organizou na linha de reivindica-
ções estritamente corporativas – empresários de um
lado, operários de outro, representantes dos traba-
lhadores aqui. A linha corporativa efetivamente tem
a sua razão de ser relativa na organização de con-
selhos. O Senador Fogaça tem lutado tanto para
que essa formulação não corporativa venha para o
conselho. Tem que ser um conselho de pessoas
doutas na matéria, evidentemente abordando até
em certa medida as corporações de empresários e
de empregados. Não pode ser, porém, um conselho
corporativo ao molde dos conselhos propostos pelo
integralismo, há 60 anos.

Por isso, o Conselho de Comunicação não vin-
gou.

Ora, Srªs e Srs. Senadores, se o Conselho não
existe, se nós somos levados pela mesma Constitui-
ção a dar o parecer sobre a renovação, é mister que
tomemos alguma posição um dia e, a meu juízo, essa
posição está corporificada no fato de que temos, sim,
o dever de opinar sobre o conteúdo das renovações.
Temos sido, até agora, meros chanceladores dos as-
pectos formais de uma renovação de concessão.

A Constituição foi muito sábia. Ela deu dez
anos para as emissoras de rádio e quinze para as
emissoras de televisão. Vejam que abertura, princi-
palmente para a iniciativa privada! Ou seja, não se
tratar da renovação antes de que haja um tempo
para que as empresas se estabeleçam, entrem no
mercado e possam competir, como está a aconte-
cer. Portanto ela já foi extremamente prudente aí.

O Governo – digo Governo, qualquer governo
– nunca tratou – nem este – da matéria conforme o
que a Constituição determina, distribuindo a conces-
são pelo sistema tripartite, para a iniciativa privada,
para o Estado e para entidades públicas. Que enti-
dade pública existe na comunicação? A TV Cultura
de São Paulo; agora passou-se a Fundação Roque-
te Pinto, no Rio de Janeiro, para organização social,
com o nome de ACERP. São as duas, e, se não me
engano, a TV Educativa do Maranhão, que é, hoje
em dia, vinculada à Fundação Roquete Pinto.

Por que não enfrentamos, juntamente com o
Governo, o problema, reorganizando a política de
concessões?

Ao contrário da maioria das pessoas, considero
a radiofonia brasileira muito mais importante que a te-
levisão, pois capilariza a informação e os elementos
de cultura implícitos no processo de mercado, na tipo-
grafia, no noticiário, na informação. A matéria em dis-
cussão não coloca a radiodifusão à altura das neces-
sidades do País, preservando poucos elementos da
cultura brasileira. Não podemos ficar alheios a essa
realidade.

O Senador Pedro Simon tem toda e cabal razão.
Não sei se são 80% os níveis de influência na infân-
cia, mas certamente trata-se de um número significati-
vo. Os meios de comunicação são escolas heterodo-
xas e, portanto, devem ter assegurada plena liberdade
de criação. Todavia, são concessões para o uso de
um serviço público; não são empresas privadas. Se
não enfrentarmos com coragem esta matéria, vamos
continuar chanceladores de uma situação.

Por isso, defendo que, já na Comissão, passe-
mos a participar da deliberação sobre o conteúdo da
programação. Na legislatura passada, como Relator
na Comissão de Educação, tomei uma decisão nes-
sa direção que, infelizmente, não comoveu meus
pares nem ninguém. No caso da renovação de uma
emissora de televisão, propus que a emissora cum-
prisse os dispositivos constitucionais para que lhe
fosse concedida a renovação.

Essa questão está aberta. O Senador Lúcio
Alcântara, impressionado com o caso e com a dis-
cussão ocorrida na Comissão de Educação, teve a
feliz e boa idéia de tornar essa exigência uma das
precondições da Casa.

Ontem, em boa hora, o Senador Geraldo Melo
sugeriu que, no tocante a empréstimos, tenhamos
uma posição comum. Por que não adotarmos uma
norma também com relação a conteúdo de progra-
mação de emissoras de rádio e televisão?

Deixo essas reflexões principalmente para os
novos Senadores, até porque os antigos já estão
cansados talvez de ouvir-me nesse particular.

A Casa tem o dever de julgar o conteúdo de
programação, porque, enquanto o Conselho de Co-
municação não se estabelecer, não podemos ser
meros chanceladores. Na lei das telecomunicações
brasileira, há dificuldades para obtenção da conces-
são e não há um dispositivo que regule, no meio da
concessão, por contrato de gaveta ou não, a venda
da concessão. O novo dono apenas toma conta da
rádio, sem nenhum dos compromissos exigidos no
momento da concessão.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esses
temas são de extrema seriedade, para os quais cha-
mo a atenção de todos na esperança de que a Casa
renovada venha a ser sensível a essa reivindicação
e, também, tenho esperança de que o sistema de
comunicação brasileiro possa melhorar.

Quanto à matéria em questão, evidentemente,
trata-se de uma emissora tradicional, que vem cum-
prindo há anos um desiderato importante, razão
pela qual sugiro que votemos favoravelmente à con-
cessão da renovação.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL-PE) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL-PE. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, aproveito a oportunidade para dizer aos
meus nobres Pares que renovarão a concessão de
uma rádio especificamente pernambucana e que –
como bem o disse Senador Artur da Távola – presta
serviços há muitos anos àquele povo, particularmente
aos de Recife. Foi criada por Assis Chateaubriand
quando da fundação dos Diários Associados. É a rá-
dio mais importante desse grupo e a de maior potên-
cia na região metropolitana da Capital daquele Esta-
do. Por essas razões, solicito aos Srs. Senadores que
votem a favor desta renovação, por se tratar de uma
rádio que presta grandes serviços a nossa popula-
ção.

Quanto à tramitação dessas matérias no Sena-
do, percebi que a portaria referente ao projeto da
Rádio Clube de Pernambuco foi baixada em 9 de
março de 1990 e renovou a concessão por mais 10
anos. Portanto, faz uma década que esse documen-
to foi baixado pelo Ministério das Comunicações,
que tinha como Ministro à época o atual Presidente
desta Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães.
Durante o período em que a matéria tramitou no Se-
nado, a rádio continuou funcionando, fazendo-nos
acreditar que algo esteja errado nesse processo. A
concessão poderá ser aprovada no final desses dez
anos. Futuramente, teremos um trabalho semelhante.

Essa tramitação deveria ser mais rápida, prin-
cipalmente porque, no Senado e no Congresso,
examinam-se várias matérias. Se discutirmos a re-
novação de cada uma das milhares de rádios exis-
tentes no Brasil, o Senado não terá nem tempo para
discutir outros assuntos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Este processo chegou ao Senado em 14 de
junho de 1996 e à Câmara dos Deputados – o Se-

nador José Jorge tem absoluta razão -, em 14 de
março de 1990. Temos procurado, tanto quanto
possível, dar celeridade aos trabalhos da Casa.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de-
pois do pronunciamento dos Senadores Pedro Si-
mon e Artur da Távola, o debate ganhou um nível
de importância do qual, sinceramente, eu não pode-
ria me subtrair, principalmente porque, na Legislatu-
ra anterior, discuti muito as mudanças estruturais do
Conselho de Comunicação Social.

À época, havia uma querela relacionada ao ex-
cesso de corporativismo no Conselho de Comunicação
Social. A Constituição prevê que esse Conselho seja
constituído pela cidadania, pelos cidadãos, por uma vi-
são cidadã desprovida de interesses corporativos.

Na estrutura original da Lei, da qual fui Relator
e que teve como autor saudoso e inesquecível Se-
nador Pompeu de Souza, havia um caráter extrema-
mente corporativo. Quatro representantes do Con-
selho eram proprietários de emissoras; outros qua-
tro eram jornalistas e apenas três provinham da so-
ciedade civil em geral.

Ora, evidentemente, o interesse corporativo se
sobrepunha, era dominante no Conselho. Se jorna-
listas e proprietários de empresas se unissem, o in-
teresse parcializado das empresas ou dos interessa-
dos predominavam esmagadoramente.

No período em que presidia a Casa o Senador
José Sarney, iniciamos as mudanças daquele projeto
de lei, logo após a Constituinte do saudoso Senador
Pompeu de Souza – quero relembrar, mais uma vez,
com saudade a afeto do grande amigo nesta Casa,
um grande professor de comportamento político.
Aquele projeto foi alterado, e as mudanças foram
aprovadas quando entramos no primeiro período do
mandato do Senador Antonio Carlos Magalhães. O
Relator dessa mudança foi o Senador Coutinho Jorge,
do Pará, e nós “descorporativizamos” – se é que eu
posso usar esse neologismo – o conteúdo do Conse-
lho. Essa mudança permitiu equilíbrio; pois nela estão
representados a cidadania e os interesses corporati-
vos, que são legítimos na sociedade brasileira, mas
não majoritários – não há ilegitimidade na corporação,
ela só não pode se impor como maioria à sociedade.

Ocorre, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
aprovamos o projeto, o Conselho é viável, mas, tal
como quase todos os projetos originários do Sena-
do, à semelhança de tudo que se faz originariamen-
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te no Senado, infelizmente, a nova Lei do Conselho
de Comunicação Social está dormitando em uma
gaveta qualquer na Câmara dos Deputados. Emen-
da constitucional das medidas provisórias aprovada
no Senado é esquecida na Câmara dos Deputados;
emenda constitucional da imunidade parlamentar,
aprovada no Senado, esquecida na Câmara; lei que
renova e altera o Conselho de Comunicação Social,
aprovada no Senado, esquecida na Câmara.

Então, Sr. Presidente, penso que tem razão, tem
procedência toda reclamação e protesto feitos aqui
pela Oposição, como também a reivindicação de que
o Conselho seja criado, constituído. Mas essa recla-
mação não pode se voltar para a Mesa do Senado.
Ela cumpriu sua parte inteiramente, fez o mais difícil:
mudar uma lei recém-aprovada, com poucos meses
de vida. Viu-se que ela continha um defeito, o vício de
ser uma lei carregada de corporativismo e, num esfor-
ço político, primeiramente liderado pelo Presidente
José Sarney, depois, num segundo momento, pelo
Presidente Antonio Carlos Magalhães, o Senado mos-
trou que desejava legitimar a instituição. Aprovamos, e
a matéria foi encaminhada à Câmara dos Deputados.
Feito isso, não se ouve mais falar, desaparece dos jor-
nais, dos boletins internos, dos boletins das comis-
sões, desaparece dos debates. É como jogar dentro
de um poço, de um sumidouro.

Sr. Presidente, com todo respeito, aqui não
cabe nenhum protesto, nenhuma reivindicação. As
baterias têm de ser assestadas para outro lado, por-
que o Senado cumpriu a sua parte. O projeto que
está lá é bom, a lei é boa, equilibrada, desprovida
de vícios corporativos, a cidadania está ali represen-
tada majoritariamente; mas a Câmara desconhece,
rigorosamente desconhece o projeto.

Sr. Presidente, já que aqui a questão foi anali-
sada profunda e sabiamente pelo Senador Artur da
Távola, ouso também fazer um exercício de refle-
xão. Senador Artur da Távola, acredito que talvez
essas questões, tanto a do Conselho Nacional de
Comunicação quanto a de aprovar ou rejeitar as no-
vas concessões ou as renovações de concessão
não devam ser atributos do universo político, ou
seja, não devam ser atributos nem da Câmara nem
do Senado. Absolutamente, não devem ser atributos
do Congresso Nacional.

Já que criamos um novo modelo institucional
no País, que são as agências reguladoras – temos a
Anatel para regular todo o sistema de telecomunica-
ções -, só a Anatel não tem ascendência, não tem
jurisdição sobre os canais de comunicação social: tv
a cabo, radiofonia, radiodifusão e telemissão. Ou
seja, a Anatel não tem poder fiscalizador nem regu-

larizador sobre as emissoras de rádio e televisão.
Nos Estados Unidos há uma agência

reguladora, a FCC – Federal Comunications
Commission – que estabelece as regras para
conceder e tirar concessão. É um órgão que existe
há décadas, extremamente respeitado pela sua
independência, O presidente nomeia, mas os
integrantes da agência têm mandato, são intocáveis.
Lá, é rigorosa a guerra contra o monopólio e todo o
instrumento de dominação de mercado. A FCC é
eficaz por ser uma agência reguladora, não pertence
ao governo nem a deputados tampouco a
senadores, mas representa a cidadania.

O Senador Artur da Távola mostrou que há
possibilidade de ser público sem ser
necessariamente estatal. Penso que é hora de
pensar nisso, Sr. Presidente.

Meu voto é favorável à aprovação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra ao Sr. Antonio Carlos Va-
ladares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB-SE. Para discutir. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, talvez em homenagem a uma
das maiores emissoras do Nordeste do Brasil, que ga-
nhou prestígio e audiência graças sobretudo à sua
programação, ao respeito ao cidadão e à opinião pú-
blica, a Rádio Clube de Pernambuco merece o meu
voto.

Como nordestino, cidadão e homem do povo,
admiro muito uma emissora que respeita a lei, que
funciona de acordo com os trâmites legais e em
obediência à nossa Constituição.

Se já existisse o chamado Conselho de Comuni-
cação Social previsto na nossa Constituição, alguma
anormalidade existente no setor de comunicações do
Brasil, não só na radiofonia como na televisão, não
estaria acontecendo. Haveria sobretudo a preserva-
ção da ética, o repúdio ao monopólio, um ganho inco-
mensurável para o cidadão e para a opinião pública,
que passariam a contar, em cada comunidade, com
uma emissora que respeitasse o direito do cidadão de
ouvir o que é bom e repudiar o que é mal para a soci-
edade.

O conselho teria não só a incumbência de ana-
lisar o lado técnico do funcionamento da emissora
mas também a ingente missão de se debruçar sobre o
problema ético de como ela funciona na comunidade,
se os seus diretores, em desrespeito aos valores míni-
mos da sociedade, já teriam sido condenados ou, pelo
menos, contra eles, algum cidadão ofendido já tivesse
entrado com uma ação de indenização por danos mo-
rais, em defesa da sua imagem, da sua reputação.

Sabemos que, num país de dimensões conti-
nentais como o nosso, existem boas emissoras de
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rádio e de televisão, bem como as quedesrespeitam
a concessão pública que lhes é dada pelo Senado
Federal e pela Câmara dos Deputados e que agem
como se donos fossem dessas concessões. Esque-
cem-se de que essas emissoras são propriedade
única e exclusivamente do Congresso Nacional por
delegação do povo brasileiro.

Tem razão, portanto, os Srs. Senadores que
se preocupam com a implementação desse Conse-
lho, que terá grande importância no aprimoramento
das comunicações no Brasil ao alargar os horizon-
tes para aqueles que querem falar e não têm direito,
que querem se defender mas o direito sagrado de
defesa lhes é negado. Enfim, se não se conseguir
acabar o monopólio, pelo menos os seus efeitos se-
riam amenizados em muitos lugares deste Brasil. De
sorte que enalteço todos os Senadores que propug-
nam, que lutam bravamente pela instalação desse
Conselho, que está previsto em nossa Constituição.
Não sei por que a Câmara, apesar da iniciativa do
Senado Federal, ainda não terminou esse trabalho
grandioso em favor da democracia no Brasil.

Sr. Presidente, ao falarmos em democracia,
seria de bom alvitre, uma vez que as comunicações
zelam pela igualdade e pela proporcionalidade, que
se observasse neste Senado, onde existe um ambi-
ente de divergência democrática entre Governo e
Oposição mas não de divergência pessoal, o costu-
me adotado ao longo dos anos, o da participação
das minorias nas comissões e na presidência de co-
missões e que esse direito costumeiro fosse respei-
tado. Digo costumeiro porque inexiste obrigatorieda-
de constitucional de a Oposição presidir uma comis-
são, mas estabelece “tanto quanto possível”.

É impossível que tendo os grandes Partidos,
como o PFL, o PMDB, o PSDB, a oportunidade de in-
dicarem o presidente de uma Comissão, o Bloco da
Oposição, formado por quatorze Srs. Senadores do
PT, do PSB, do PDT e do PPS, não tenha também a
mesma oportunidade. Dessa forma, Sr. Presidente,
estaríamos não só confirmando o bom relacionamento
que deve presidir as relações entre os diversos Parti-
dos, como também os princípios democráticos que
sempre foram postos em prática nesta Casa.

Tenho certeza de que o Senador Antonio Car-
los Magalhães, um dos grandes defensores – senão
o maior, dada sua responsabilidade – do Senado
Federal e do seu funcionamento, atenderá ao apelo
da Oposição no sentido de reunir-se com os Líderes
para definir, hoje mesmo, essa situação constrange-
dora, que nós não criamos, proporcionando esse di-
reito inalienável da Oposição de participar da presi-
dência de uma comissão.

Que presidente será designado? A Senadora
Emilia Fernandes, uma das figuras mais atuantes
desta Casa, símbolo da vitória da mulher brasileira.
S. Exª, que hoje, ao lado das diversas Senadoras e
Parlamentares, homenageou o Dia Internacional da
Mulher – em sessão presidida pelo Senador Antonio
Carlos Magalhães, é a candidata do Bloco da Opo-
sição à presidência da Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional ou da Comissão de Assun-
tos Sociais. É um direito do Bloco das Oposições e
uma homenagem, no Dia Internacional da Mulher, à
“mulher-exemplo” que é a Senadora Emilia Fernan-
des.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra à Senadora Emilia Fer-
nandes.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT-RS.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, neste momento o Se-
nado Federal discute, colocará em votação e certa-
mente aprovará o Ato que renova a permissão ou-
torgada à Rádio Clube de Pernambuco para explo-
rar serviços de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Recife-PE.

No momento em que esta matéria é discutida,
gostaríamos de destacar a importância dos meios
de comunicação no mundo. Com avanço da tecnolo-
gia, sua expansão e qualidade, os meios de comuni-
cação alcançam hoje todos os lares brasileiros e do
mundo inteiro. Porém, se cumpríssemos o que deter-
mina a nossa Constituição, a Declaração dos Direitos
Humanos, os contratos e acordos internacionais, em
relação a valores, equilíbrio, qualidade, desenvolvi-
mento, teríamos que fazer uma grande revisão.

A cada dia que passa, nossa sociedade se tor-
na mais fria, mais calculista; fala-se muito em eco-
nomia, mercado, juros, bolsa, moeda, e muitas ve-
zes se esquece do ser humano. Os meios de comu-
nicação, com a abrangência que têm e com a força
que carregam, poderiam sem dúvida ser a grande
alavanca do resgate de valores, contribuindo para a
construção de uma sociedade mais justa e igualitá-
ria, com valores éticos, morais, de igualdade e res-
peito que tanto defendemos, mas, em determinados
momentos, não parecem se dirigir a homens e mu-
lheres de todas as idades e raças.

Esta Casa, hoje pela manhã, foi alvo de uma
reunião belíssima em homenagem ao Dia Internaci-
onal da Mulher, com a abertura feita pelo Presidente
do Congresso Nacional. A seguir, como é típico de
uma democracia, todos os Partidos externaram seu
compromisso de luta pela igualdade. Com esse sen-
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timento e esse objetivo, os meios de comunicação
poderiam vir à frente com suas bandeiras e propos-
tas na direção da cultura, da educação, da constru-
ção de valores éticos e morais que a cada dia ve-
mos se diluírem e, muitas vezes, serem esquecidos
em nossa sociedade.

Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, com uma
nova legislatura em curso, novos parlamentares, no-
vas consciências, novos compromissos que se agre-
gam àqueles que aqui já se encontravam, enseja-
mos o surgimento de propostas que visem à cons-
trução de espaços de debate, espaços esses que
propiciem o comprometimento dos meios de comu-
nicação com os reais objetivos sociais, humanos,
solidários, fraternos e de crescimento do ser huma-
no. É por isso que estamos nos associando também
àqueles que querem uma reorganização..

Não são pareceres técnicos que devem vir a
este Plenário simplesmente para serem analisados.
Temos que conhecer o conteúdo das mensagens que
os meios de comunicação estão levando ao povo bra-
sileiro, nos mais diferentes recantos do Brasil.

Por isso, temos consciência de que esta Casa,
que tem nas suas prerrogativas zelar pelo País, pelo
desenvolvimento equilibrado, justo e soberano de
toda a nossa gente e de todos os Estados, tem que
se ater na análise mais profunda dos critérios a se-
rem adotados para a outorga, permissão e renova-
ção dos meios de comunicação.

Perguntamos: quer papel mais bonito e con-
creto do que esse que as rádios e TVs educativas
exercem neste País? No entanto, elas estão aban-
donadas. Desde 1996, os processos das TVs edu-
cativas neste País não estão andando, e devemos
discutir esse problema.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, neste momento pregamos, assim como o fize-
ram vários Srs. Parlamentares, assim como fez com
brilhantismo a Líder do nosso Bloco, Senadora Mari-
na Silva: que os Srs. Líderes desta Casa, os Srs.
Parlamentares e o ilustre Presidente do Senado,
que tem se colocado – palavras textuais – como
guardião dos interesses e da democracia deste Par-
lamento, busquem na sensibilidade das Lideranças
o espaço que entendemos está reservado ao Bloco
de Oposição, para que possamos dar continuidade
a um trabalho de equilíbrio e contribuição, como até
hoje as Oposições têm feito.

Estamos pleiteando aquilo que até hoje tem
sido feito. Perguntamos: por que mudar? E nesse
ponto, Srs. Parlamentares, aproveitando as palavras
do Senador Antonio Carlos Valadares, acredito que

pode haver dois motivos. O primeiro deles é que real-
mente os Partidos da base do Governo queiram alijar
o Bloco de Oposição dos debates mais concretos e do
espaço de representatividade que merece numa Co-
missão; não acredito que seja isso. O segundo motivo
– que se realmente existe é o que mais lamento – é
que, no momento em que o Bloco de Oposição, por
unanimidade, coloca à disposição desta Casa uma
mulher parlamentar para presidir uma Comissão
Permanente pela primeira vez, vozes ocultas se le-
vantam para que o Bloco seja alijado dessa possibi-
lidade. Não sabemos se são vozes ocultas ou se vo-
zes, pensamentos e decisões claros.

Dessa forma, fazemos um apelo aos Srs. Líde-
res para que, antes de quebrarem a praxe do bom
convívio, do debate democrático, do diálogo perma-
nente entre forças do Governo e forças de Oposi-
ção, relembrem que aqui temos feito um trabalho
sério, crítico – sim -, mas jamais de obstrução. Te-
mos contribuído com esta Casa, marcando nossas
posições políticas e nossas diferenças ideológicas,
mas sempre, e acima de tudo, buscando o bom an-
damento dos trabalhos, agilidade, precisão e a cer-
teza de que o povo brasileiro está tendo o que espe-
ra de todos nós, independentemente de sermos da
base do Governo ou do Bloco de Oposição.

Reforço o apelo aqui já feito, não apenas por-
que meu nome está sendo indicado, mas pela ne-
cessidade de construirmos e fortalecermos, a cada
dia que passa, esse espírito democrático de um
País que sabe conviver com as divergências e sabe
ouvir os apelos daqueles que clamam por mais em-
prego, justiça, igualdade, distribuição de renda, sa-
lários e uma economia estável. Nossa classe em-
presarial e nossos trabalhadores, comprometidos
com o desenvolvimento dessa nação, precisam ter
fôlego para continuar sobrevivendo.

Sr. Presidente, diante de tudo isso, peço mais
uma vez que V. Exª chame a si o debate com os Lí-
deres. Não nos precipitemos, indicando esta ou
aquela Comissão. Temos apenas uma reivindicação
a fazer: gostaríamos de presidir a Comissão de
Assuntos Sociais, representando o Bloco de Oposi-
ção. Por isso, chamamos a atenção para a importân-
cia do debate sobre os meios de comunicação e seu
conteúdo, seus valores e espaços de contribuição que
têm na sociedade. Votaremos a favor, mas espera-
mos que esta Casa, em sua plenitude, construa novos
parâmetros para reorganizar o sistema de outorga,
permissão e renovação dos meios de comunicação.

Eram as considerações que eu desejava fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãe
– Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT-AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, não era de minha
vontade estar nesta Casa hoje, em função da forte
gripe que me acomete; mas acompanhava a sessão
em minha residência, e o debate chamou-me a
atenção porque, em pouco mais de quatro anos
nesta Casa, esta é uma das primeiras sessões em
que se faz uma reflexão mais profunda sobre a de-
mocratização dos meios de comunicação, sobre a
participação da sociedade em organismos represen-
tativos que possam garantir meios de comunicação
mais isentos e que beneficiem toda a sociedade.

Tenho votado favoravelmente a todos esses
decretos legislativos, mas sempre contestando, des-
de que cheguei a esta Casa, o fato de a votação ser
nominal. Apresentei à Casa uma proposta de emen-
da para que retirássemos da Constituição a exigên-
cia de votação nominal, não pela importância que –
reconheço – teria tal tipo de votação, se de fato o
Senado se debruçasse para esmiuçar os detalhes
de cada proposta que vem ao plenário. Na maioria
das vezes, o que se vê é a leitura do projeto e a vo-
tação em seguida, sem nenhum debate, sem qual-
quer reflexão. Hoje, entretanto, a Casa remete-nos
a uma profunda reflexão, que extrapola os meios de
comunicação e nos obriga a discutir também o nos-
so comportamento, dos Parlamentares da Casa,
com relação ao processo de democratização do Se-
nado da República. E nós, que sempre almejamos a
total democratização dos meios de comunicação,
não poderíamos nos furtar a esse debate que nos
obriga a refletir sobre as posições e comportamento
das Lideranças dos maiores Partidos da Casa.

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
não deveria eu estar usando desta tribuna, haja vis-
ta os argumentos bastante sólidos utilizados pelos
que me antecederam; mas não posso ficar calado,
porque esta Casa, por inúmeras vezes, tem constru-
ído a convergência a partir da divergência. Foi as-
sim na recente eleição da Mesa do Senado, quando
se pretendia também excluir de um cargo importante
da Mesa o Bloco de Oposição. Após várias conver-
sas, com a interveniência inclusive do Presidente da
Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, che-
gou-se ao consenso de que o Bloco deveria ter re-
presentatividade na Mesa. E assim foi feito.

Ontem mesmo discutimos aqui, durante pro-
longadas horas, sobre os empréstimos externos ao
Estado do Rio de Janeiro. E o debate foi extrema-

mente benéfico, tanto que culminou na aprovação dos
dois projetos. É por isso, Sr. Presidente, que peço
mais uma vez a reflexão dos Líderes da Casa. Claro
está que ao PSDB compete ser o terceiro a escolher a
Comissão e, se decidir abrir mão dessa prerrogativa
em favor do PMDB, é uma questão interna do Partido,
que temos de respeitar, até porque o nome indicado, o
do ex-presidente do Senado Federal e ex-Presidente
da República, Senador José Sarney, muito dignificará a
Presidência da Comissão de Relações Exteriores. Mas
que o PSDB abdique do seu direito de ser o terceiro a
escolher a Comissão e que o Bloco seja o quarto,
sendo o PMDB de novo o terceiro.

Se a indicação do nome do Senador José Sar-
ney engrandece a Comissão de Relações Exteriores
e, portanto, a Casa, não tenho dúvida, Sr. Presiden-
te, de que, ao chutar a Oposição pelas costas, os
Líderes dos maiores Partidos estão empobrecendo
a imagem desta Casa, estão corroendo a imagem
do Senado Federal.

Logo que cheguei aqui, sempre alertava para
isso, até que alguns companheiros disseram que eu
estava colaborando para denegrir a imagem da
Casa quando fazia essas avaliações.

Ora, Sr. Presidente, o que se contesta não é se
a Oposição vai ser ou não excluída, se a Oposição vai
ter ou não direito à presidência de Comissão; o que se
contesta é a forma como isso foi feito: na surdina. Isso
foi feito, infelizmente, na escuridão. Por que os Líde-
res dos maiores Partidos não chamaram a Liderança
do Bloco e disseram, antes de fazer os acordos, que o
Bloco estaria excluído de uma Presidência de Comis-
são? Esse seria um procedimento de lealdade para
com a Oposição, que tem sido leal com todos os Lí-
deres e com a Presidência do Senado.

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) – Senador
Sebastião Rocha, V. Exª concede-me um aparte?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT-AP)
– Concedo o aparte ao Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) – Perdoe-me,
mas parece-me que o discurso de V. Exª já está su-
perado. Segundo as informações que recebi, já
existe entendimento. V. Exª está avançando o sinal.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT-AP)
– Senador Pedro Simon, se assim acontece, peço
desculpas, mas não fui informado disso. Desde que
cheguei a esta Casa, o debate tem sido no sentido
da exclusão da Oposição. O que ficamos sabendo
há pouco é que a eleição para as presidências das
Comissões de Constituição e Justiça e de Relações
Exteriores seriam realizadas hoje, e amanhã haveria
a reunião dos Líderes.
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No meu entendimento, isso excluiria a possibi-
lidade do debate democrático sobre todas as Comis-
sões, a não ser, como eu disse, que o PSDB abra
mão da Comissão em favor do PMDB e o Bloco seja
o próximo a escolher. Nesse caso, estaria tudo bem.

Sr. Presidente, peço desculpas por esten-
der-me tanto. Contudo, esta é uma realidade com
que o Senado se depara hoje, e, como esta Casa
tem vários parlamentares que aqui chegaram recen-
temente, penso ser de bom alvitre chegarmos ao
entendimento. Isso só engrandecerá a imagem do
Senado, até porque, Sr. Presidente, V. Exª tem sido
considerado, inclusive pela Oposição, como o gran-
de timoneiro das ações do Senado. Agora o venda-
val ameaça o barco do Senado, e V. Exª é muito im-
portante para impedir o naufrágio.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Encerrada a discussão.

Em votação.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.

Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Exª tem a palavra, mas os Srs.
Senadores já podem votar.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) –
A Liderança do Bloco, conforme vem procedendo
nas inúmeras vezes em que esta matéria foi debati-
da, quando se trata de novas concessões, recomen-
da o voto contra, e quando se trata da renovação
das concessões, opta pela abstenção, levando em
conta todas as argumentações expostas pelos Se-
nadores do Bloco de Oposição.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Presidente, o PMDB recomenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O PMDB recomenda o voto “sim”.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Mais uma vez, Sr. Presidente, julguei que eu
estava inscrito, porque levantei a mão e acenei. Sal-
vo engano, faltou o Secretário da Mesa fazer a ano-
tação, mas não há nenhum problema. Serei breve.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como
integrante do Bloco de Oposição, tenho votado a fa-
vor de todas as renovações de concessão de rádio
e TV, embora evidentemente concorde com a posi-
ção adotada pelo Partido dos Trabalhadores, que se
tem abstido na exigência da formação do Conselho
e das formalidades que a Constituição requer.

Quero, porém, como os demais integrantes
desta Casa, aproveitar a oportunidade para reiterar

o que está aqui sendo discutido. Na sessão de on-
tem, prevaleceu o bom senso e a vontade da maio-
ria dos Srs. Senadores, independentemente da ex-
pressa vontade de algumas lideranças. Refiro-me
ao empréstimo para o Rio de Janeiro.

Estamos prestes a escolher as presidências
das comissões técnicas desta Casa, aliás, já o faze-
mos com atraso. É evidente, claro e transparente –
todos sabem disso – que o Bloco de Oposição, com
14 parlamentares, tem o direito regimental de ser o
quarto a escolher a Comissão que irá presidir, consi-
derando que o PMDB foi o primeiro a fazer a esco-
lha; o PFL, o segundo; e o PSDB, com 16 parlamen-
tares, o terceiro. No último biênio da legislatura pas-
sada, quando éramos apenas 11 Senadores, tive-
mos direito a essa escolha, e nosso direito foi respe-
itado. Lembro que isso ocorreu no momento em que
V. Exª, Sr. Presidente, disputava a presidência do
Congresso Nacional e o Bloco apoiava o adversário
de V. Exª. Hoje esse é um direito nosso, que deve
ser respeitado. Somos 14 Parlamentares e repre-
sentamos nesta Casa parte importante da socieda-
de brasileira. A Comissão de Assuntos Sociais, da
qual tive a honra de ser presidente durante dois
anos, deu demonstração de lealdade, de capacida-
de, de concretização de um trabalho profícuo, sem
usar nenhuma artimanha, sem nenhum procedimen-
to que pudesse macular a conduta da Oposição na
direção dessa Comissão que, de certa forma, tor-
nou-se, sem falsa modéstia, mais importante do que
era antes. Repito aqui as palavras do Senador Se-
bastião Rocha: “Se o PSDB quiser ceder ao PMDB
a Comissão a que tem direito de escolher, essa é
uma questão interna do Partido”, mas não podem ti-
rar-nos o direito de escolher a presidência da quarta
Comissão. E de antemão, indicamos o nome da va-
lorosa companheira Emilia Fernandes para presidir
a Comissão de Assuntos Sociais, até porque essa
Comissão, Sr. Presidente, está mais integrada com
o trabalho que a Oposição faz. Na presidência des-
sa Comissão, contribuímos com o Senado e com o
País. O Bloco deseja que esse trabalho continue e
indica a Senadora Emilia Fernandes para a presi-
dência da Comissão de Assuntos Sociais.

Sr. Presidente, voto a favor da concessão da
Rádio de Pernambuco, apelando aos Srs. Líderes
para que tenham bom senso na condução de ques-
tão de tamanha importância.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Às Sras e os Srs Senadores já podem
votar. (Pausa.)

Todos os Srs. Senadores já votaram?

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Votaram SIM 61 Srs. Senadores; e NÃO 1.

Houve 11 abstenções.
Total: 73 votos.
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Cunha Lima.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 99, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 57, de 1996 (nº 214, de
1995, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de 1996 (nº
214, de 1995, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Clube de Pernambuco S.A. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de março
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente
– Ronaldo Cunha Lima, Relator – Geraldo Melo –
Eduardo Suplicy.

ANEXO AO PARECER Nº 99, DE 1999

Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 1999

Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Clube de
Pernambuco S.A. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 118, de 9 de março de 1990, que renova,
por dez anos, a partir de 7 de agosto de 1998, a
permissão outorgada à Rádio Clube de Pernambuco
S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Recife, Esta-
do de Pernambuco.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 25, DE 1998

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 25, de 1998 (nº
466/97, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Clube Rio do Ouro para explorar
serviço e radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Jacobina, Estado da
Bahia, tendo

Parecer favorável, sob nº 584, de 1998,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Djalma Bessa.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.

Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Tem a palavra V. Exª.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) –
Como de costume, Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores tem uma posição de votar contra ou
de se abster; contudo, registro que esta Liderança li-
bera os demais Membros da Bancada do Bloco de
Oposição nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)

Como há ainda votações nominais
importantes, solicitaria aos Srs. Senadores aqui
presentes que permaneçam em plenário, bem como
àqueles que aqui não se encontram que se dirijam a
este recinto para procedermos à votação.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Votaram SIM 51 Srs. Senadores; e NÃO 1.

Houve 9 abstenções.
Total: 61 votos.
Aprovado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra oferecendo a redação final que será lido pelo Sr.
1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 100, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 25, de 1998 (nº 466, de
1997, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 1998 (nº
466, de 1997, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão deferida à Rá-
dio Clube Rio do Ouro Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Jacobina, Estado da Bahia.

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de março
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente
– Ronaldo Cunha Lima – Relator – Geraldo Melo
– Eduardo Suplicy.

ANEXO AO PARECER Nº 100, DE 1999

Faço saber que o Congresso Nacional apro-
vou, e eu Presidente do Senado Federal, nos ter-
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO Nº DE 1999

Aprova o ato que renova a conces-
são deferida à Rádio Clube Rio do Ouro
Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média, na cidade de
Jacobina, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº,de 17 de fevereiro de 1997, que renova
por dez anos, a partir de 8 de fevereiro de 1990, a
concessão deferida à Rádio Clube Rio do Ouro
Ltda., para explorar, em direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Jacobina, Estado da Bahia.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 1 de 1999 (nº 1.064/91, na
Casa de origem), que regulamenta o § 4º do
art. 199 da Constituição Federal, relativo à
coleta, processamento, estocagem,
distribuição e aplicação do sangue, seus
componentes e derivados, estabelece o
ordenamento institucional indispensável à
execução adequada dessas atividades, e dá
outras providências, tendo

Parecer sob nº 48, de 1999, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador
José Alves, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CAS.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 73, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, inciso II, do Regimento

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei da Câmara nº 1, de 1999 a fim de que a
referida proposição seja reexaminada pela
Comissão de Assuntos Sociais.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. –
Senador Geraldo Melo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Em votação o requerimento.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica adiada a

discussão do projeto para a sessão do dia 31-03-99.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Item 4:

PARECER Nº 96, DE 1999

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 96, de 1999, da Comissão de Assuntos
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Econômicos, sobre a Mensagem nº 59, de
1999, que submete à apreciação do Senado
Federal o nome do Sr. Amauri Serralvo para
exercer o cargo de Procurador-Geral do
Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica – CADE, do Ministério da Justiça.

Relator: Senador Edison Lobão.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – V. Exª tem a palavra.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) – O projeto que
está em votação constava da pauta?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O matéria que está em votação diz
respeito à indicação do nome do Sr. Amauri
Serralvo para Procurador-Geral do CADE, que foi
sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos
ontem, tendo vindo o parecer hoje ao plenário.
Trata-se de matéria evidentemente pacífica a
votação de um procurador.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Sim, Sr. Presidente; mas não constava da pauta e
não foi feita nenhuma...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Então, retiraremos da pauta.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– A Mesa responde à questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– A Presidência convoca reunião das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania e de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. Os Líderes partidários
se reunirão com o Presidente às 19 horas.

Os Srs. Senadores que participam das
Comissões já podem se dirigir às mesmas para a
votação da escolha dos respectivos Presidentes e
Vice-Presidentes.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Volta-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade.
Reitero que os Srs. Senadores, Membros das

Comissões, devem comparecer às mesmas para
eleição dos Presidentes e Vice-Presidentes.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,

estamos, evidentemente, vivendo um momento de
muita tensão. Espero que, apesar das dificuldades,
prevaleça o bom senso nesta Casa e que a
Oposição tenha respeitada a sua representatividade
no Senado da República e possa ocupar a
Presidência da Comissão de Assuntos Sociais.

O tema que me traz a esta tribuna, não
obstante o tumulto que se instala neste momento,
diz respeito a três questões específicas.
Primeiramente, trago um pronunciamento sobre a
mulher. Não tive oportunidade de falar na sessão
solene de homenagem à mulher, realizada hoje de
manhã, nem compareci ao Senado na
segunda-feira. É um pronunciamento extenso, que
conta toda a discriminação da mulher ocorrida ao
longo dos séculos. Como pretendo abordar duas
outras questões relacionadas ao assunto, quero dar
como lido o meu discurso.

O povo brasileiro está tomando conhecimento,
por meio de algumas boas reportagens feitas no
Jornal Nacional, do tratamento discriminatório
dispensado às mulheres em vários países do
mundo. Estamos, ainda, assistindo a uma minissérie
que chama muito a atenção para a questão dessa
discriminação: a famosa minissérie Chiquinha
Gonzaga, citada em meu pronunciamento, onde
apresento uma proposta concreta para diminuir essa
discriminação.

(SEGUE DISCURSO, NA ÍNTEGRA,
DO SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE:)

Nesta sessão comemorativa do Dia Internacional
da Mulher, devemos lembrar que desde a mais
remota antigüidade a desigualdade de gênero tem
sido uma realidade. Só na Idade Média as
mulheres começaram a assumir papel de alguma
importância. Algumas responsabilizaram-se pelos
negócios familiares, outras tornaram-se abadessas e
tiveram um relevante espaço na preservação cultural
da época. Mas só porque os homens
encontravam-se em guerra. É bom lembrar que foi
também na idade Média que ocorreu “caças às
bruxas”, com matança indiscriminada de milhares de
pessoas do sexo feminino.

Nesse período, destacou-se a figura de Joana
D’Arc, que mesmo tendo chefiado exércitos franceses
na guerra de 100 anos foi acusada de bruxaria e
queimada viva. Foi então que surgiu o livro A Cidade
das Mulheres, de Cristine Pisan, a primeira autora
feminista que pregou a igualdade entre homens e
mulheres.

Algum tempo depois, no século XVI, Marie de
Gournay lançou os livros A Igualdade dos Homens
e Mulheres e A Queija das Mulheres. A Revolução
Francesa, cujo lema era Igualdade, Liberdade e Fra-
ternidade, restringiu seu ideário aos homens, não
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permitindo que as mulheres consquistassem a
cidadania tão almejada.

Quando as mulheres foram proibidas de
participar da Assembléia dos Representantes na
França, em 1791 Olympe de Gouges lançou a
Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Por
pregar a concessão de igualdade de direitos políticos
à mulher, foi guilhotinada. No ano seguinte, a inglesa
Mary Wollstonecraft publicava Reivindicação dos
Direitos da Mulher, exigindo iguais oportunidades na
educação, no trabalho e na política para homens e
mulheres.

A Revolução Francesa, que trouxe
modificações salutares para muitos setores, em
cada modificou a situação da mulher, ao dizer que
todos os homens são iguais perante a lei. O Código
Napoleônico tratou a mulher com menor.

Senhor Presidente, o Romantismo e, principalmente,
o Saintsimonismo inauguraram e desenvolveram o
movimento feminista, em doutrina e ação, atribuindo à
mulher o seu justo valor. Em seguida, surge uma
imprensa feminista. Nessa luta, destacaram-se Aurore
du Devant e Flora Tristan. Aurore, que assinou seus
escritos sob o pseudômino de George Sand, era filha
de uma vendedora de pássaros das ruas de Paris e
de um aristocrata. Sentiu na pele a luta de classe e
inclinou-se pelo socialismo, tornando-se autora de
romances engajados. Exigia a mesma liberdade no
amor para homens e mulheres e teve inúmeras
adeptas.

Mas foi Flora Tristan, filha de um peruano,
descendente de Montezuma, e de uma atriz
francesa quem consagrou sua vida à luta pela
emancipação da mulher. Trabalhou junto às classes
mais pobres e ficou conhecida como mãe operária.
Batalhou pela educação para a mulher, alegando
que à mãe cabia a educação da prole.

Nos Estados Unidos, Lucy Stonece Blackwell e
Elizabeth Cady Stanton, destacaram-se em
movimento social contra as injustiças da Common
Law inglesa, em meados do século XIX. Em 1857,
em Nova York, 127 tecelãs da Fábrica de Tecido
Cotton lutaram pelo aumento salarial e pela redução
da jornada de trabalho para 12 horas. Foi a primeira
greve de mulheres que, por ordem dos patrões,
morreram queimadas, dentro da fábrica. Esse
episódio deu origem à criação do Dia Internacional
da Mulher, que hoje comemoramos.

A luta pelo direito ao voto da mulher,
desencadeada no século XIX, durou mais de 70
anos. Só a Nova Zelândia concedeu o voto às
mulheres em 1893. Os demais países ainda levaram
mais de 20 anos para dar essa concessão ao sexo
feminino. Na Inglaterra, em 1903, Emmeline Goulder

Pankhurt e suas filhas Christabel, Sylvia e Adela
formaram a Liga Política e Social das Mulheres,
para lutar pelo voto feminino. Ficaram conhecidas
como as sufragetes e, freqüentemente, sob o
governo Asquitt, eram presas, em função das
animadas campanhas que promoviam nas ruas
londrinas. Lutaram, também, bravamente no esforço
de guerra e conseguiram, em 1918, o direito de voto
para as mulheres.

O século XX despontou com os movimentos
feministas em plena efervevência. O primeiro direito a
ser conquistado pelo sexo feminino foi o da instrução
abrindo-se os ensinos secundários e superior, até
então exclusivos do sexo masculino, para as mulheres.

Muitas outras mulheres sobressaíram na luta
pela igualdade dos direitos, valendo citar Margaret
Sanger, enfermeira americana que desde jovem
lutou pelos direitos das mulheres, cabendo a ela a
utilização primeira da expressão controle da
natalidade, tendo aberto, em 1916, a primeira clínica
de controle da natalidade nos Estados Unidos.
Presa, continuou sua luta e acabou conquistando o
apoio dos médicos americanos.

Foi durante as duas grandes guerras que as
mulheres começaram a ocupar seu espaço no
mercado de trabalho e a consolidar suas conquistas:
direito ao voto, à educação e ao trabalho nas
décadas de 30 e 40. Simone de Beauvoir e Betty
Friedan destacram-se então, sendo que a última
fundou, nos Estados Unidos, a National Organization
of Women - NOW, um grupo de pressão política pelo
emprego, igualdade de salários, direitos na família e
abolição da publicidade sexista. Ao NOW seguiu-se o
Women Liberation Movement – WLM, mais radical e
do qual participaram ativamente Joe Freeman,
Ti-Grace Atkinson e Roxane Dunbar.

Betty Friedan foi, de certa forma, a fundadora
do feminismo moderno. Seu livro, A mística
feminina, publicado em 1963, levou as mulheres a
procurarem alternativas de vida. No fim de sua vida,
abandonou o feminismo beligerante e defendeu a
cooperação entre homens e mulheres, dizendo que
ambos os sexos deveriam trabalhar juntos.

A partir da década de 70 o feminismo ganhou
conotação política e 1975 foi declarado, pela ONU, o
Ano Internacional da Mulher. A partir daí
conferências internacionais sobre os direitos da
mulher têm sido realizadas com a finalidade de
avaliar as conquistas no setor e determinar novas
ações.

Sr. Presidente, apesar de, atualmente, as mulheres
poderem participar da vida política, em igualdade de
condições com o homem, pequena ainda é sua partici-

��� ����� �� �	���� 
	�	��� ���� ����



pação. Raramente são mais do que 5% nos
Parlamentos. No Brasil, mesmo a lei de cotas, não
conseguiu sequer preencher o número de candidatas
estabelecido, em muitos Estados. de qualquer forma,
os postos de primeiro escalão dos governos são
distribuídos entre homens. Às mulheres cabem
funções subalternas. E isto ocorre em países
capitalistas e socialistas.

No Brasil, o movimento feminista começou
com a luta pela abolição da escravatura, quando se
destacaram Tereza, do Quilombo de Quariterê, em
Mato grosso e Zeferina, do Quilombo de Urubu, na
Bahia. Da revolta das armações de pesca na Bahia
participaram Ludovina, Germana e Tereza. Isso sem
falar no apoio de mulheres brancas à luta contra a es-
cravidão, podendo ser lembradas Francisca Amália de
Assis Faria, Anna Benvinda Ribeiro de Andrade, Nar-
cisa Amália, Maria Thomásia e Chiquinha Gonzaga.

Berta Lutz foi, no Brasil, a pioneira da liberta-
ção feminina, tendo fundado, em 1922, a Federação
Brasileira pelo Progresso Feminino, que lutou pelo
direito ao voto, escolha de domicílio e trabalho, in-
dependente da autorização do marido. Outra brasi-
leira lembrada na emancipação das mulheres é,
sem sombra de dúvida, a rio-grandense do norte,
Nísia Floresta que, em 1838, fundou a primeira es-
cola para meninas, o Colégio Augusto. As conquis-
tas brasileiras deram-se aos poucos e, em 1891, o
Rio Grande do Norte foi o primeiro Estado brasileiro
que garantiu o voto feminino. A professora Celina Gu-
imarães Viana, em Mossoró, foi a primeira mulher bra-
sileira a exercer o direito do voto, em 1927. Outra líder
feminista, Nuta Bartlett James, participou das lutas po-
líticas do país na décadas de 30 e foi uma das funda-
doras da União Democrática Nacional – UDN.

A Constituição de 1988 foi de grande valia
para as mulheres brasileiras, embora, até hoje, nem
todas as conquistas tenham se tornado realidade,
em virtude de entraves burocráticos.

Sr. Presidente, considerando que a mulher,
através dos tempos, vem exercendo papel de suma
importância na vida pública nacional, apresentei,
ano passado, uma proposta de Emenda à Constitui-
ção em que proponho a alternância de sexos nas
nomeações feitas para o Supremo Tribunal Federal,
de modo que não ocorram mais de duas nomea-
ções seguidas de pessoas do mesmo sexo.

A razão é simples: o povo brasileiro repudia
qualquer discriminação que prejudique as mulheres
e a nossa Constituição é explícita ao dizer que “ho-
mens e mulheres são iguais em direitos e obriga-
ções”. Apesar disso a participação da mulher no

processo decisório brasileiro é mínima. A discrimina-
ção por força da condição sexual é uma realidade
em nosso País. Por ser intolerável, a discriminação
deve ser repelida.

Na justificação de minha emenda digo: “... o
Brasil, nação jovem que vem sendo construída com
idealismo e o trabalho de seu povo, não pode se dar
ao luxo de prescindir da peculiar inteligência das
mulheres e da sensibilidade feminina na construção
de um País melhor”.

Procurando tornar mais efetiva a participação
da mulher nos quadros institucionais brasileiros, foi
criado na lei eleitoral um dispositivo de reserva de
candidaturas para cada sexo. No Poder Judiciário,
Senhor Presidente, a preterição de mulheres é mais
acentuada. Até hoje nenhuma única mulher partici-
pou da composição do Supremo Tribunal Federal.
Daí a necessidade de nosso ordenamento jurídico
adotar critérios capazes de suprir essa falha.

Lembramos que essa proposta de Emenda à
Constituição está em perfeita sintonia com as
recomendações decorrentes de todas as reuniões,
conferências, seminários, pactos e protocolos mundiais
sobre a mulher, dos quais o Brasil participou. O Governo
Federal precisa convencer-se de que a adoção de políticas
públicas sob a ótica do gênero é o único caminho correto
para atingir a igualdade entre homens e mulheres.

Finalizando, Sr. Presidente, repito palavras de
minha justificação: “Com a participação mais efetiva
da mulher brasileira nas decisões fundamentais
para o destino de nosso País, certamente, construi-
remos um Brasil mais justo, humano e democrático”.

Muito obrigado.
....................................................................................

Sr. Presidente, trago de volta a esta Casa uma
emenda constitucional, tendo em vista que o Regi-
mento Interno do Senado da República é anacrôni-
co, ultrapassado e tem coisas inaceitáveis e absur-
das. Em seu art. 332, diz que, ao final de cada Le-
gislatura, serão arquivadas todas as proposições em
tramitação no Senado, exceto as originárias da Câ-
mara ou por ela revisadas e as que tenham parecer
favorável das Comissões.

Senador Djalma Falcão, a V. Ex.ª, que está
atento ao meu pronunciamento, quero dizer que o
nosso Regimento é tão absurdo que cassa por ante-
cipação o mandato do Senador em um ano, também
o mandato do Senador que continua no exercício do
mandato e daquele que deixa o Senado. Isso por-
que o tempo médio que leva uma proposição, ao ser
apresentada nesta Casa para sua tramitação, é de,
no mínimo, um ano. Ora, se o Regimento Interno do
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Senado Federal diz taxativamente que toda proposi-
ção que não passou em Comissão vai para o Arqui-
vo, o que isso significa? Sou Senador da República,
serei Senador até fevereiro de 2003, e, de todas as
minhas proposições apresentadas nesses quatro
anos, aquelas que não passarem em Comissão irão
para o Arquivo. Terei de cumprir o ridículo papel de
voltar a esta tribuna e reapresentar a minha proposi-
ção. Se se tratar de uma emenda constitucional, te-
rei novamente de colher a assinatura de 27 Senado-
res para reapresentá-la nesta Casa.

Ora, proponho a seguinte modificação: que se
deixe de cassar por antecipação o mandato do Se-
nador que sai e daquele que prossegue no seu tra-
balho por mais quatro anos. Proponho a substitui-
ção do art. 332, aperfeiçoando o Regimento Interno
do Senado. É a seguinte a proposta:

“Ao final da legislatura, serão arquiva-
das todas as proposições em tramitação no
Senado, exceto as originárias da Câmara ou
por ela revisadas” - essa parte já constava
do Regimento - “e as de autoria dos Sena-
dores que permaneçam no exercício do
mandato.”

Sou Senador por mais quatro anos e não posso
admitir que minhas proposições sejam enviadas ao
Arquivo sem serem discutidas e debatidas. Isso é ridí-
culo. É ridículo eu ter de voltar a esta tribuna para rea-
presentar um projeto que apresentei no ano passado.

Diz o Item n º 3 da minha proposta: “As apre-
sentadas por Senadores no último ano da legislatu-
ra”. Ou seja, estou impedindo que o Senador que
deixa a Casa perca o seu mandato no último ano
eleitoral. Toda proposta que ele fizer no último ano
de seu mandato continuará sendo estudada e anali-
sada pelo Senado da República.

E continuo: “... as que tenham parecer favorá-
vel da Comissão”. E aí acrescento o que a Casa já
fazia, mas não estava no Regimento, ou seja, que a
matéria seja de competência exclusiva do Congres-
so Nacional, constantes do art. 49 da Constituição.

§ 6º: “Os pedidos do Supremo Tribunal
Federal para julgamento de membros da
Casa por crime comum”.

Também, por bom senso, o Senado não cum-
priu o Regimento, essas matérias não podem, em
hipótese alguma, ir para o Arquivo.

Finalizo com um parágrafo único, dizendo o
seguinte:

“Parágrafo único. Serão, ainda, auto-
maticamente arquivadas as proposições

que se encontrem em tramitação há duas
legislaturas, salvo se requerida a continuida-
de da sua tramitação por um terço dos Se-
nadores e aprovado pelo Plenário do Sena-
do seu desarquivamento”.

É o caso, por exemplo, do Código Civil, que
está tramitando há mais de doze anos no Senado;
aprovado recentemente nesta Casa, está parado na
Câmara. Ora, se fosse cumprido o Regimento, esta-
ria extinto todo o trabalho feito sobre o Código Civil
Brasileiro.

É o caso, também, da Lei Antimanicomial, que
tramitou mais de oito anos aqui no Senado. Se fos-
se cumprido o Regimento, essa matéria estaria ar-
quivada e não teríamos chegado ao acordo que fi-
zemos na Comissão de Assuntos Sociais.

Faço referência, ainda, à Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, que tramitou durante quase
dez anos no Congresso Nacional para ser aprova-
da. O Regimento Interno atual diz que essas propo-
sições não podem, em nenhuma hipótese, ser de-
sarquivadas. Isso é um contra-senso, é um absurdo.
Por isso estamos propondo essa modificação, para
permitir que mesmo uma proposta que já tenha oito
anos de tramitação seja desarquivada, desde que
haja requerimento de um terço dos Senadores apro-
vado pelo Plenário do Congresso Nacional.

O Sr. Romero Jucá (PSDB - RR) - Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB - PA) -
Ouço, com alegria, o Senador Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (PSDB - RR) - Senador
Ademir Andrade, V. Exª tem razão nas observações
que faz. Sem dúvida alguma, é um contra-senso
continuarmos nos mandatos e, como V. Exª falou,
termos de reapresentar dezenas de projetos que fo-
ram arquivados automaticamente e terão que ser re-
apreciados. Inclusive, há situações como a minha,
por exemplo, em que reapresentei um projeto e par-
lamentares reapresentaram o mesmo projeto por
conta dessa situação de arquivamento. Eu gostaria
de sugerir também a inclusão, nos itens que não se-
riam arquivados, dos projetos de parlamentares ree-
leitos, exatamente porque há casos de Senadores
que cumpriram os oito anos de mandato,
reelegeram-se e, portanto, continuam no vigor
do mandato e não tem sentido terem de nova-
mente reapresentar seus projetos. Essa a suges-
tão que eu faria. Creio que deveríamos aprovar
rapidamente essa proposta, porque é consen-
tânea com a realidade. Não faz sentido fi-
carmos reapresentando matérias que poderiam
estar tramitando, inclusive algumas já com en-
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tendimentos e discussões em Plenário. Portanto,
quero apoiar a proposta de V. Exª e dizer que real-
mente é uma questão de bom senso que precisa ser
implantada rapidamente.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB - PA) -
Agradeço a manifestação de V. Exª, Senador Rome-
ro Jucá, e creio que a minha proposta, já apresenta-
da à Mesa, possa evidentemente ser aperfeiçoada e
aprimorada. Não podemos permitir é a cassação do
mandato dos Senadores no último ano de cada Le-
gislatura como permite o atual Regimento.

O Sr. Djalma Falcão (PMDB-AL) - Conce-
de-me V. Exª um aparte?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB - PA) -
Ouço o Senador Djalma Falcão, ilustre representan-
te do Estado de Alagoas nesta Casa.

O Sr. Djalma Falcão (PMDB - AL) - Caro Se-
nador Ademir Andrade, não interfiro no seu discurso
apenas porque tive a honra de ser citado nominal-
mente por V. Exª, mas para, em primeiro lugar, pa-
rabenizá-lo pela iniciativa o que bem demonstra o
seu talento parlamentar. Concordo plenamente com
as idéias expostas na propositura que V. Exª apre-
sentará à consideração do Senado e do Congresso
Nacional. Aproveito a oportunidade, se V. Exª me
permite, para tecer algumas considerações sobre o
que ouvi hoje quando da discussão da prorrogação
de concessão de prazo para a Rádio Clube de Per-
nambuco. Não me inscrevi para discutir, porque
imaginei que fosse uma matéria pacífica, como têm
sido todas aquelas propostas de renovação de con-
cessão para radiodifusão no País. Lembro-me que,
quando criança, tomava conhecimento no Nordeste
do que ocorria no mundo através do noticiário da
Rádio Clube de Pernambuco, uma das mais antigas
emissoras de radiodifusão, que prestou relevantes
serviços de informação à população do Nordeste e
à população do Brasil. Jamais imaginei que a Rádio
Clube de Pernambuco prestasse esse outro grande
serviço ao Congresso Nacional. A causa da demo-
cracia interna do Congresso Nacional foi exatamen-
te suscitar o debate sobre um direito que é sagrado,
que é tradicional das oposições no Brasil, que é
uma prática corrente, uma prática que não teve até
agora solução de continuidade e que se refere à re-
presentação proporcional na direção do Senado Fe-
deral e na composição das suas várias comissões.
Não conversei sobre o assunto com nenhum Sena-
dor do meu Partido nem com o Líder do PMDB. Mas
espero que o Líder Jader Barbalho e a bancada do
PMDB não neguem as tradições democráticas do
partido e atendam ao apelo absolutamente justo do

Bloco de Oposição desta Casa de ter assegurada a
presença proporcional em uma das comissões do
Senado Federal. É a continuidade de uma tradição
que honra a instituição parlamentar no Brasil. Espe-
ro que o meu Partido mantenha essa tradição e
atenda ao apelo do Bloco de Oposição que . indica
para ocupar a Presidência de uma das comissões
do Senado Federal, uma das mais combativas, com-
petentes, das mais dignas representantes dos Esta-
dos e do povo brasileiro nesta Casa, que é a Sena-
dora Emilia Fernandes. Solicitei o aparte com esses
dois objetivos. Em primeiro lugar, para me solidarizar
com a iniciativa de V. Exª, e, em segundo lugar, para
poder ter essa oportunidade de expor o meu ponto de
vista a respeito desse assunto tão debatido hoje no
Senado, embora a título de encaminhamento da pror-
rogação de concessão de licença para a Rádio Clube
de Pernambuco. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB - PA) -
Agradeço o aparte de V. Exª.

Senador Djalma Falcão, V. Exª é um homem
digno e correto. Convivi com V. Exª na Câmara dos
Deputados - fomos colegas -, e espero que o seu
pensamento prevaleça na mente e na intenção da
maioria dos Senadores desta Casa, principalmente
do seu Presidente, porque, ao exigir a cobrança do
Regimento pela Senadora Marina Silva, hoje, o Pre-
sidente alertou que dessa forma não teríamos co-
missão alguma. Foi lamentável esse fato mas espe-
ro que prevaleça o bom senso.

Sr. Presidente, como uma proposta concreta,
faço questão de ler a emenda constitucional que estou
apresentando ao Congresso Nacional. Esta emenda
propõe uma modificação ao art. 101 da Constituição
brasileira, que trata da composição do Supremo Tribu-
nal Federal; proposta que entrego à Mesa. Nela
acrescento o § 2º ao art. 101, dizendo o seguinte:

As nomeações a que se refere o §1º
deste artigo obedecerão a critério de alter-
nância entre sexos, de modo que não ocor-
ram mais de duas nomeações seguidas de
pessoas do mesmo sexo.

Na justificativa, que faço questão de ler, por-
que acho que é muito importante que o povo brasi-
leiro tome conhecimento, digo o seguinte:

O povo brasileiro adotou como um dos seus va-
lores supremos o repúdio a qualquer discriminação
prejudicial às mulheres. Trata-se de valor tão caro a
nosso povo, que entre os direitos e garantias funda-
mentais instituídos em nossa Lei Maior, com o fito de
coibir toda sorte de arbitrariedades e desmandos, o
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repúdio à adoção da condição sexual como discrimi-
nante ocupa lugar de destaque na Constituição.

Diz o art. 5º:

“Todos são iguais perante à lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantin-
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros re-
sidentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à seguran-
ça, à prosperidade, nos termos seguintes:

1 - Homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição."

Fazemos questão de destacar este item do art. 5º.
A instituição de tal garantia, como um dos prin-

cípios norteadores do ordenamento jurídico brasilei-
ro, seria desnecessário, caso a discriminação, por
força da condição sexual, não fosse, infelizmente,
uma realidade no nosso País. A discriminação, por
ser expressão de injustiça e primitivismo, é intolerá-
vel e deve, por isso, ser repelida. Por outro lado, é
certo que o Brasil, nação jovem que vem sendo
construída com idealismo e o trabalho do seu povo,
não pode se dar ao luxo de prescindir da peculiar in-
teligência das mulheres e da sensibilidade feminina
na construção de um país melhor.

É preocupação deste Congresso Nacional ofe-
recer ao País meios capazes de tornar mais efetiva
a participação feminina nos quadros institucionais
da nossa terra, tanto que, recentemente, instituiu
um dispositivo na Lei Eleitoral, critério de reserva de
candidatas para cada sexo, o que assegurará maior
participação das brasileiras no Poder Legislativo. No
âmbito do Poder Judiciário, a preterição das mulhe-
res não é menor, o que pode ser facilmente consta-
tado observando-se que na composição do excelso
Supremo Tribunal Federal não há e nunca houve
uma única mulher. É importante que, para o preen-
chimento das vagas de Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, nosso ordenamento jurídico adote crité-
rios capazes de afastar qualquer possibilidade de
discriminação ou de favorecimento de apaniguados.
Atualmente, a Constituição, ao impor as exigências
de notório saber jurídico, reputação ilibada e apro-
vação da escolha pela maioria absoluta do Senado
Federal, já prevê alguns critérios tendentes a afastar
possíveis favorecimentos indevidos. Contudo, é in-
dispensável a inclusão, no texto constitucional, de
critério que impeça a discriminação das juristas bra-
sileiras com notório saber jurídico e reputação iliba-
da. Hoje, não se pode aceitar que as mulheres bra-
sileiras continuem injustificavelmente excluídas da
mais alta Corte do País, mesmo porque, se é verda-

de que não há impedimento legal que obste o in-
gresso feminino no Supremo Tribunal Federal, tam-
bém não é menos verdade que, durante mais de um
século de existência, nenhuma mulher jamais tenha
ocupado uma das suas vagas, ensejando uma ação
estatal positiva de modo que se supere esse obstá-
culo que a História reflete.

A proposta ora apresentada está em perfeita
sincronia com as recomendações, declarações, tra-
tados e compromissos decorrentes de conferências
mundiais em que foram discutidas medidas destina-
das à mitigação dos efeitos da discriminação sofrida
pelas mulheres, como na convenção sobre a elimi-
nação de todas as formas de discriminação contra a
mulher realizada no Brasil, em 1981. O tema em
questão, além de ter sido reiteradamente examina-
do em diversas conferências mundiais da mulher, foi
enfrentado no plano de ação da Conferência Mundi-
al sobre População e Desenvolvimento realizada no
Cairo, em 1994. Endossada pelo Brasil, recomen-
dou a seguinte medida: “Estabelecer mecanismos
para participação igualitária da mulher, bem como
sua representação eqüitativa em todos os níveis do
processo político e da vida pública em cada comuni-
dade e sociedade.”

É inegável a justiça da proposta apresentada
neste projeto de emenda constitucional, até porque
não há argumento capaz de justificar a completa
ausência do ponto de vista e da percepção das
mulheres nos julgados do Supremo Tribunal
Federal do Brasil. Com a participação ainda mais
efetiva da mulher brasileira nas decisões
fundamentais para o destino do nosso País,
certamente construiremos um Brasil mais justo,
humano e democrático.

Confiamos que o Congresso Nacional brasilei-
ro, acolhendo essa proposta, dê ao mundo uma im-
portante lição democrática e uma expressiva de-
monstração de que somos um povo disposto a corri-
gir distorções e lutar por uma sociedade justa e
igualitária.

Esta emenda, Sr. Presidente, tem assinatura
de 31 Srs. Senadores desta Casa.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que conste dos
Anais a proposta de emenda ao Regimento Interno
do Senado Federal para acabar com a cassação
por um ano de antecipação do mandato dos Srs.
Senadores, dos que saem e dos que continuam na
Casa.

Agradeço a atenção dos Srs. Senadores.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO SENADO
(Do Sr. Ademir Andrade)
Altera a redação do art. 332 e suprime o art.

333 do Regimento Interno do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:

Art. 1º O art. 332 da Resolução nº 93, de 1970 do Senado Fe-
deral - Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 332. Ao final da legislatura serão arquivadas
todas as proposições em tramitação no Senado, exceto:

I - as originárias da Câmara dos Deputados ou
por ela revisadas:

II - as de autoria de senadores que permaneçam
no exercício de mandato:

III - as apresentadas por senadores no último
ano da legislatura:

IV - as com parecer favorável das comissões:

V - as que a matéria seja de competência
exclusiva do Congresso Nacional (Const. art. 49):

VI - os pedidos do Supremo Tribunal Federal para
julgamento de membros da Casa por crime comum.

Parágrafo único - Serão, ainda,
automáticamente arquivadas as proposições que se
encontrem em tramitação há duas legislaturas, salvo se
requerida a continuidade da sua tramitação por 1/3 (um
terço) dos senadores e aprovado no plenário do
Senado seu desarquivamento.

Art. 2º Fica suprimido o art. 333 e seu parágrafo único, da

Resolução nº 93, de 1970 do Senado Federal.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

Justificação

A idéia central do projeto é disciplinar de forma racional os

arquivamentos das proposições de legislaturas anteriores, de tal

forma que não se inviabilize os trabalhos do Senado Federal,

através do exacerbado acúmulo de proposições em trâmite, e,

muito menos, se tolha a legítima atuação parlamentar de repre-
sentar os anseios populares.

Assim as alterações apresentadas aos arts. 332 e 333 do

Regimento Comum mantém o fundamento finalístico desses dis-
positivos, ampliando as hipóteses e que não cabe arquivamento

das proposições, quais sejam, nos casos de tramitação de propo-
sição de competência exclusiva do Congresso Nacional e das

correspondências oficiais, oriundas do Supremo Tribunal Federal,

para autorização de julgamento de senador pela prática de crime

comum, uma vez que tais hipóteses encerram casos de manifes-
to interesse e importância pública.

Ademais, incluíu-se como uma das excessões ao arquiva-
mento, as proposições de senadores que permaneçam no exercício

do seus mandatos evitando com isso a burocrática reapresentação

das propostas normativas compromissadas com os eleitores e o re-
torno desses projetos aos primeiros atos do processo legislativo.

Por outro lado, resta evidente que o mero arquivamento

das proposições pelo simples término da legislatura, em termos

práticos, antecipa aproximadamente em 1 (um) ano o fim do
mandato do senador que encerra sua representação, bem como,

essa por igual período o do mandato do senador que continua na

legislatura, vez que, razoavelmente, uma proposição exige esse

prazo para ser apreciada. Ora, assim, seria plenamente inócua a

apresentação de um projeto de lei no último ano de legislatura

haja vista o parco espaço de tempo para a sua tramitação.

Cumpre acrescer, que devido ao bom senso da Secretaria

Geral da Mesa do Senado, os arts. 332 e 333 não são aplicados

indiscriminadamente, mantendo-se em trânsito algumas proposi-
ções que aquele órgão julga conveniente manter, como por

exemplo, as que tratam de Código, como foi o caso do Projeto do

Novo Código Civil e dos ofícios do Supremo Tribunal Federal

para suspender a execução de norma jurídica julgada inconstitu-
cional (art. 52, X da CF/88), ensejando, pois, mesmo no ãmbito

administrativo da Casa, a necessidade de uma compartibilização

daqueles artigos regimentais com a nova dinâmica do Parlamen-
to, constantemente exigida pela sociedade.

Desta maneira, em síntese, se vê que não se pretende cri-
ar empecilhos ao linear desenvolvimento do processo legislativo,

através de grande número de proposições em trânsito. Contudo,

resta inequívoco que a forma a que são habitualmente submeti-
dos os dispositivos legais que se pretende alterar, bem como, a

sua literal e rígida inalação hermenêutica, aponta como corolário

único a necessidade de se fixar outro critério objetivo que melhor

compatibilize a vontade popular representada pelas proposições,

com a funcionalidade do Senado Federal.

Portanto, o critério apresentado nesta Proposição encerra

um melhor dado objetivo, integrante do substancial elemento de

justiça, na exata medida em que substitui o mero arquivamento

pela formulação de imperiosas exceções.

Diante do exposto, no intuito de contribuir para o fortaleci-
mento da democracia representativa, seja através da maior mora-
lização e eficiência dos trabalhos legislativos correspondentes ao

processo de arquivamento das proposições de legislaturas anteri-
ores, esperamos que nossos ilustres pares acatem a presente

proposta.

Sala das Sessões, Senador Ademir Andrade.

Durante o discurso do Sr Ademir
Andrade, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha
Lima, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
V. Exª será atendido na forma regimental.

Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Eduardo

Siqueira Campos, Pedro Simon, Sérgio Machado
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o País viu fale-
cer, no dia 13 de janeiro último, um grande intelectu-
al brasileiro. A notícia, se não passou despercebida
para a imprensa, também não mereceu um maior
destaque. Na vida como na morte, a discrição foi
uma das marcas de Nelson Werneck Sodré. Se ela
prejudicou o reconhecimento a que sua produção
faz jus, essa discrição muito revela do seu possui-
dor. Nelson Werneck nunca pôs a vaidade e os inte-
resses pessoais acima da preocupação pelo bem
comum. Sua modéstia, portanto, era decorrente de
uma característica que ainda melhor espelhava o
homem: uma admirável coerência.

Nelson Werneck Sodré nasceu no Rio de Ja-
neiro, em 1911. Ainda menino, mostrou pendor pela
carreira militar, apesar de essa não fazer parte das
tradições familiares. Sua vida como militar foi narra-
da em Memórias de um Soldado, livro publicado em
1967, muitíssimo interessante pelas experiências
pessoais que relata, mas também por tudo que nos
ensina a respeito de uma longa fase da história do
Brasil. Acompanhamos a sua entrada no Colégio Mi-
litar, ainda na República Velha, mas já sacudida em
seu conservadorismo pelo movimento tenentista. A
descrição que faz dos colegas e dos mestres, da ri-
gidez disciplinar e da resistência a ela, traduzida
muitas vezes em deformações no comportamento
dos alunos, ressaltada por um senso de humor con-
tido mas penetrante, parece-me possuidora de gran-
des méritos literários. Destaca-se a figura do Profes-
sor de História, Isnard Dantas Barreto, personagem
que destoava do ambiente militar e mostrava empe-
nhado interesse pela formação intelectual e psicoló-
gica dos seus alunos. Em um depoimento biográfi-
co, muitos anos depois, diria Nelson: “Quando eu
era ainda um rapaz sem rumo, tive a sorte de en-
contrar um mestre de enorme valor (..), que me
apontou rumos que deram linhas definitivas à minha
formação. Não guardei dele somente os ensinamen-
tos gerais, mas a ânsia rebelde, a inconformação,
de que não me arrependo.”

Inteiramo-nos, depois, de sua passagem pela
Escola Militar, já tendo se definido por abraçar a car-
reira, logo após a revolução de 1930; seguimos mui-
tos dos episódios ligados a sua vida na caserna, ao
longo do Estado Novo e após a restauração da de-
mocracia. Em 1949, sua participação na chapa vitori-
osa às eleições do Clube Militar iria lançá-lo ao palco
de acontecimentos de relevo histórico. Inserem-se tais
fatos no confronto entre os militares que empunhavam
a bandeira nacionalista e os conservadores ou rea-

cionários, disputa que teve vários lances de grande
importância na vida política do País, como as tenta-
tivas de impedir as posses dos presidentes Jusceli-
no Kubitschek e João Goulart, em 1955 e 1961, res-
pectivamente. Os movimentos golpistas foram efi-
cazmente combatidos pela corrente nacionalista,
com o Marechal Henrique Lott à frente, garantin-
do-se, então, a continuidade do regime democrático.

Um dos muitos episódios interessantes que se
relacionam a tal contexto político é a punição, por
motivação política, de Nelson Werneck Sodré, dire-
tor do Departamento Cultural do Clube Militar, con-
cretizada com a dispensa de sua função de Profes-
sor da Escola de Estado Maior e transferência do
Rio de Janeiro para uma guarnição de fronteira, na
cidade gaúcha de Cruz Alta. O comandante do Re-
gimento, conhecido por um ferrenho an-
ti-comunismo, iria render-se diante das qualidades
militares e humanas de seu subordinado, elogian-
do-o enfaticamente em todas as oportunidades. O
major Werneck Sodré, mesmo sem nunca esconder
suas posições políticas de esquerda, termina por ser
nomeado Sub-Comandante da Guarnição, assumin-
do o comando interinamente durante 6 meses.

Voltando ao Rio de Janeiro em fins de 1954,
Werneck Sodré continua sua exemplar carreira mili-
tar, sem deixar de se posicionar contrariamente às ati-
vidades conspiratórias já mencionadas, o que fazia
com que sempre pairasse a ameaça de punição. Em
1961, ele solicita a sua passagem para a reserva,
uma vez que fora efetuada nova punição: apesar do
apoio do Presidente João Goulart, o então Ministro da
Guerra exigia sua transferência para o Norte do País.

Assumindo a patente de general com a ida para
a reserva, Nelson Werneck Sodré passa a dedicar-se
plenamente às atividades intelectuais, dando prosse-
guimento a seus cursos no Instituto Superior de Estu-
dos Brasileiros - ISEB, do qual fora um dos fundado-
res, e escrevendo novos livros. Até agora pouco ou
nada falamos da sua atuação como intelectual, a qual
ele relata em outro livro autobiográfico, Memórias de
um Escritor, como se assim quisesse ressaltar a du-
alidade dessas carreiras, as quais exerce com igual
dedicação: a de militar e a de escritor.

O fato é que o gosto pelos livros e pelo estudo
de vários ramos do conhecimento surge muito cedo
em nosso homenageado. Ao longo de sua trajetória
no Exército, Nelson dedica-se paralela e continua-
mente ao estudo, escrevendo e publicando espora-
dicamente artigos em revistas, até que passa a as-
sumir a seção de crítica literária em alguns jornais
do Rio e de São Paulo. Basicamente um autodidata,

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ����	 ����



posta à parte a sua formação militar, publica seu pri-
meiro livro, História da Literatura Brasileira, em
1937, início de uma vasta e substancial produção bi-
bliográfica. Apenas dois anos depois, publica o se-
gundo livro, Panorama do Segundo Império, a mos-
trar que a sua vocação era a de um polígrafo, ou,
como diríamos hoje em dia, de um pesquisador multi-
disciplinar, realizando-se especialmente em amplos e
abrangentes estudos históricos. Devemos destacar,
nessa mesma linha, a Formação Histórica do Brasil,
de 1962, a História Militar do Brasil, de 1965 e a His-
tória da Imprensa no Brasil, de 1966. Ressaltemos
estudos consistentes como As Razões da Indepen-
dência, Brasil, Radiografia de um Modelo e A Colu-
na Prestes, além de diversos livros voltados para a
divulgação cultural junto a um público mais amplo,
como O Que se Deve Ler para Conhecer o Brasil,
Quem é o Povo no Brasil e uma série de quatro li-
vros sobre os fundamentos do pensamento marxis-
ta. Registre-se, ainda, uma inovadora Introdução à
Geografia, com o subtítulo Geografia e Ideologia,
publicada em 1976. A década de 80 assiste ao sur-
gimento de outros títulos; imagino que sua atividade
de escritor tenha se estendido até bem próximo de
sua morte.

Sua obra é marcada por um esforço pioneiro
em empregar de modo sistemático o método materi-
alista-histórico para a compreensão da história, da
sociedade e da cultura brasileiras. Ambiciosos em
seu empenho de totalização, seus estudos ressen-
tem-se de deficiências relacionadas não apenas às
características do ambiente científico-cultural na época
em que surgem, como relacionadas ao próprio inedi-
tismo de seus objetivos. Tais deficiências tornaram-se
mais claras com o posterior desenvolvimento das
ciências sociais no Brasil: com toda a sua seriedade
intelectual e capacidade de autocrítica, Nelson Wer-
neck não foge a certa esquematização em suas análi-
ses, simplificando o complexo quadro das relações
entre as classes sociais, bem como entre a estrutura
social e as produções culturais. A ênfase nacionalista
de suas análises insere-se em um contexto histórico
marcado pelo projeto desenvolvimentista do ISEB.
Adicione-se a isso que com a queda dos regimes de
economia socialista, na virada dos anos 80, o marxis-
mo passa a viver a sua maior crise teórica, mostran-
do-se incapaz, no mínimo, de prever as surpreenden-
tes mudanças sociais, políticas e econômicas que
ocorrem no final deste século.

Simplificação maior, e certamente mais injusti-
ficável, seria desconsiderar toda a importante contri-
buição que um pensamento de inspiração marxista,
renovando-se, pode trazer para a compreensão do

complexo mundo contemporâneo, propondo novos
ângulos de abordagem de seus numerosos impas-
ses. Simplificação inadmissível, por outro lado, seria
recusar os ensinamentos da obra de um pensador
como Werneck Sodré, um dos valorosos vultos da
história do pensamento brasileiro neste século, per-
sonagens que por vezes assumem a dimensão he-
róica, ao produzir em condições adversas e até
mesmo ameaçadoras.

Sobretudo por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, não gostaríamos de deixar passar em
silêncio o afastamento do nosso convívio desse
grande intelectual. Não podemos nos dar ao luxo de,
a cada momento, esquecer tudo que se passou
antes de nós e começar de novo, embora essa
pareça ser freqüentemente a vocação da cultura e da
política brasileiras. Nelson Werneck Sodré era
desses historiadores com especial sensibilidade para
resgatar do esquecimento fatos e personagens que
merecem nossa constante reflexão. Assim, neste
singular livro que é a História da Imprensa no Brasil,
sua veemente caracterização de jornalistas de
heróico ímpeto oposicionista, como Cipriano Barata e
Frei Caneca. Com a História Militar do Brasil,
tomamos conhecimento de uma ampla tradição
democrática e progressista das Forças Armadas, que
não pode ser ignorada no conjunto das lutas
democráticas travadas em nosso País.

Dizíamos há pouco que as carreiras militar e
intelectual de Werneck Sodré desenvolveram-se pa-
ralelamente, sem uma influência mútua marcante.
Isso é, sem dúvida, uma simplificação: já no episódio
de sua participação na Diretoria do Clube Militar, am-
bas as vertentes de sua vida estão entrelaçadas. O
mesmo ocorre quando sobrevem o golpe militar de
março de 1964, quando seu nome consta da primeira
lista de cidadãos com os direitos políticos cassados,
certamente por sua dupla condição de oficial, ainda
que reformado, e atuante intelectual de esquerda. Nel-
son Werneck enfrenta em seguida a prisão, com a
mesma dignidade com que o fizera outrora um dos es-
critores e amigos que mais admirava, o insuperável
Graciliano Ramos. Liberto do cárcere, deverá prestar
depoimentos em diversos Inquéritos Policiais Militares,
um dos quais pretende caracterizar como subversivas
as atividades do ISEB. Em nenhum momento a sua co-
ragem vacilará e ele continuará denunciando os des-
mandos da ditadura, que põe a cultura e a democracia
no banco dos réus, e o fará mesmo nos momentos de
mais estúpida repressão.

Por essas razões, Sr. Presidente, pela valiosa
obra que deixou, pelo digno e coerente exemplo de
vida, o nome de Nelson Werneck Sodré deve ser
lembrado; e sua obra, estudada; e seu exemplo, segui-
do.

Muito obrigado.
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Estado
do Tocantins, com seu enorme potencial de
desenvolvimento, com suas justas aspirações de maior
integração na economia brasileira, tem um bravo povo
que trabalha incansavelmente na busca de seus
objetivos fundamentais: construir uma economia forte e
equilibrada e alcançar justiça e liberdade para sua
plena realização como entidade federativa.

Para que o Estado do Tocantins possa
rapidamente concretizar suas aspirações de
desenvolvimento social e econômico e superar as
limitações e deficiências de uma economia ainda
num processo inicial de construção e consolidação,
é necessário dispor de um conjunto de fatores
econômicos e sociais suficientes para vencer essas
difíceis barreiras.

Muito já foi feito em nosso Estado, nesses seus
dez anos de existência, no sentido de construirmos
uma sociedade mais desenvolvida e equilibrada.

Certamente, ainda temos algumas dificuldades
importantes para atingirmos um patamar de
desenvolvimento sustentável, destacando-se as
limitações nas áreas de transporte e energia.

O efeito propulsor de uma oferta abundante de
energia elétrica no Estado do Tocantins, aliado a sua
capacidade de manter um pólo dinâmico de
desenvolvimento são evidentes e indiscutíveis,
principalmente porque nosso Estado já dispõe de um
conjunto de condições favoráveis ao seu
desenvolvimento sustentável.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho a
satisfação de ocupar a Tribuna do Senado Federal,
hoje, para me congratular com o Presidente
Fernando Henrique Cardoso pela inauguração da
linha de transmissão de energia elétrica que unirá o
Sistema de Tucuruí ao Sistema Centro, o que nos dá
a certeza de que, brevemente, o Estado do Tocantins
poderá eliminar um importante estrangulamento em
seu processo de desenvolvimento.

Trata-se de um dos mais importantes eventos
econômicos da história recente de nosso País e que
certamente contribuirá não apenas para o
desenvolvimento econômico e social do Estado do
Tocantins, mas, igualmente, de toda a Região
Centro-Oeste e da região Norte

Todos sabemos que a Região Centro-Norte é
fundamental para que o Brasil possa equilibrar sua
economia de modo efetivo, integrado, melhorando os
níveis de eficiência e produtividade da agricultura,
indústria e serviços, passando a haver maior integração
entre os grandes espaços geográficos existentes em
nosso País.

Assim, teremos um desenvolvimento nacional
mais equilibrado, mais sustentável, menos

dependente de flutuações deletérias da economia
internacional.

As vantagens econômicas e sociais desse
empreendimento são tão amplas e se propagam por
uma enorme gama tão grande de setores e atividades
em cadeia, formando um círculo virtuoso, que se
torna praticamente impossível quantificar todos
esses benefícios e fazer uma análise exaustiva e
abrangente que nos dê uma idéia perfeita de
custo/benefício decorrente da interligação desses
sistemas energéticos.

Decorridos apenas dez anos de sua fundação,
o Estado de Tocantins já deu importantes passos
em seu processo de desenvolvimento acelerado.

Ainda no ano de 1989, durante o processo de
instalação do Estado, o governador Siqueira Campos
comandou a privatização das Centrais Elétricas do
Tocantins, a Celtins. Foi um ato de coragem que
precedeu a própria queda do muro de Berlim, e que
depois veio a ser seguido por vários outros estados
brasileiros. Cabe ressaltar que foi uma privatização que
manteve o patrimônio público sob o controle do Estado,
atraindo o capital privado para uma nova forma de
parceria, fornecendo os recursos necessários para
fazer os investimentos em linhas de transmissão e
modernização, e ainda, proporcionando energia elétrica
a todos os municípios do nosso Estado.

Nestes próximos dias o Tocantins estará
dando início a uma nova etapa do seu programa de
eletrificação rural (Pertins), no qual serão
energizadas mais doze mil propriedades rurais.

Por tudo isto, a inauguração da interligação do
sistema de transmissão Norte-Sul, o chamado Linhão,
certamente contribuirá, do ponto de vista técnico de
engenharia, para dar maior estabilidade ao fornecimento
de energia elétrica no Tocantins, em toda a Região
Centro-Norte, e, futuramente, em todo o Brasil.

Não se pode deixar de mencionar o importante
trabalho técnico pioneiro, em nível mundial, realizado
pela Eletronorte, que conseguiu uma solução otimizada
em termos de engenharia de linhas de transmissão,
beneficiando pequenas cidades e municípios, sem
onerar o projeto com elevação de custos nem,
tampouco, comprometer seu desempenho técnico.

No Brasil, muitas vezes, costumamos dar
grande valor a projetos, técnicas e metodologias
vindos do estrangeiro e esquecemos nossos valores,
nossos engenheiros, técnicos e pesquisadores.

Seria uma injustiça deixar de mencionar a
importante contribuição dos administradores, do corpo
técnico e funcionários da Eletronorte, destacando o
trabalho do engenheiro Carlos Gama, cujas
pesquisas apresentadas em sua tese de mestrado
possibilitaram a execução desse importante projeto e a
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criação de uma nova tecnologia no campo da
transmissão de energia elétrica.

Sr. Presidente, a interligação Norte-Sul está
associada à expansão da segunda etapa da Usina
Hidrelétrica de Tucuruí e permitirá um intercâmbio
de até 2.500 Mw (atualmente 1.000 Mw) e possibili-
tará um ganho adicional de 760 Mw médios, o que
eqüivale à construção de uma usina de aproximada-
mente 1.400 Mw de potência instalada.

Dentre os muitos benefícios desse projeto, pode-
mos destacar uma melhoria do perfil da matriz ener-
gética brasileira e a geração de aproximadamente 8
mil empregos diretos, o que certamente contribuirá
para amenizar um dos mais angustiantes problemas
da economia brasileira na atualidade: o desemprego.

Como a geração de energia elétrica tem um po-
der germinativo muito elevado, pois muitas atividades
passam a se interligar a partir da oferta abundante de
energia elétrica, certamente, poderão ser criados mais
de 40 mil empregos indiretos, dependendo do tipo de
atividade econômica predominante na região.

No Estado do Tocantins, em que já existem to-
das as pré-condições necessárias para atingirmos
um novo patamar mais elevado em termos de de-
senvolvimento econômico, certamente, a relação
entre empregos diretos e indiretos pode ultrapassar
a cifra de 1 para 5.

Minha satisfação pessoal é muito grande,
como representante do Estado do Tocantins, pois
grande parte dessa importante obra se localiza no
território de Tocantins, e a quantidade de empregos
diretos e indiretos é muito importante para o desen-
volvimento da nossa economia.

O projeto será estratégico para o aproveita-
mento da energia que será gerada pela Usina Hidre-
létrica Luís Eduardo Magalhães.

O aproveitamento do potencial hidrelétrico do
Rio Tocantins, com a futura construção de outras hi-
drelétricas, representa um importante ponto relacio-
nado com esse projeto, o que permite a expansão
da oferta de energia de baixo custo e não poluente.

Quero deixar registrado meu total apoio ao
projeto de duplicação das linhas de transmissão,
conforme estudos técnicos realizados pela Eletro-
norte, o que contribuirá decisivamente para a garan-
tia de empregos dos atuais trabalhadores, para a re-
dução dos custos de construção, aproveitando a ca-
pacidade instalada das empresas que atuaram na
construção do empreendimento.

Quando o Presidente Fernando Henrique Car-
doso incluiu a interligação dos Sistemas de Trans-
missão Norte-Sul no conjunto de projetos prioritários
componentes do Programa Brasil em Ação, certa-

mente já antevia os enormes benefícios daí advin-
dos para as populações do Estado do Tocantins e
de toda a Região Centro-Norte.

Tenho a plena convicção de que, brevemente, o
Brasil retomará sua vocação histórica de crescimento
econômico e pleno emprego para sua população, para
o que contribuirá decisivamente a interligação dos sis-
temas de geração e transmissão de energia Norte-Sul.

O povo brasileiro merece e espera dias melhores.
Projetos como a interligação Norte-Sul contri-

buem para nosso desenvolvimento e para a melho-
ria das condições de vida e bem-estar de nossa po-
pulação e por isso terão o integral apoio político do
Senado Federal e de todos nós que lutamos por um
Brasil melhor.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria destacar
aqui dois recentes acontecimentos na área de planeja-
mento gráfico dos jornais da capital da República. O
Correio Braziliense foi agraciado com o Worlds
Best Designed Newspapers, premiação atribuída
aos jornais que mais inovarem no uso de infografia,
fotografia, tipologia e ilustração. Atribuído há vinte
anos, pela Society for News Design (SND), o prê-
mio, este ano foi dado a 17 grandes jornais de todo
o mundo, sendo o Correio o primeiro jornal brasileiro
a receber este galardão. Fato tão expressivo levou o
Senado à realização, na quinta-feira passada, de
uma sessão destinada a homenagear o jornal. De
outro lado, na mesmo quinta-feira, dia 4, tivemos
mais outra boa novidade nesta área: o Jornal de
Brasília apresentou aos leitores o novo e criativo
projeto gráfico, que tem como objetivo tornar ainda
mais fácil a leitura.

Estes dois fatos dão uma boa noção do esfor-
ço de aprimoramento que marca não apenas a
Imprensa da capital do País, mas de um modo geral
de toda a área de mídia impressa brasileira. Tradici-
onalmente, Brasília sempre teve um jornalismo mui-
to atuante e competente, que encarregado de cobrir
os principais eventos da vida política e econômica.
Agora a essa reconhecida qualidade editorial vem
se juntar a qualidade gráfica.

Na sessão solene em homenagem ao
Correio Braziliense, não pude, infelizmente,
dar meus votos de congratulações às pesso-
as que fazem aquele jornal. Faço-o agora. Mas,
antes, aproveito a ocasião para ressaltar um
fato que considero da maior relevância. O Corre-
io Braziliense capitaneou, no ano retrasado, uma
grande campanha de mobilização in-
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titulada “Paz no Trânsito”, que merece os nossos
maiores e mais calorosos elogios.

Por causa dessa exitosa campanha, hoje, em
Brasília, eu me sinto encorajado a atravessar as
ruas sem me preocupar em ser atropelado. É a úni-
ca cidade brasileira onde isso ocorre, a despeito de
se dizer, em outras épocas, que aqui, na capital, as
pessoas tinham “cabeça tronco e rodas”. Essa foi
uma fantástica conquista da cidadania brasiliense, li-
derada por esse grande jornal. Um jornal moderno,
acredito eu, serve para isso mesmo: detectar as ne-
cessidades da comunidade e, depois, organizar mo-
vimentos para a conquista desses anseios.

O prêmio recebido agora pelo Correio Brazili-
ense é o coroamento de um projeto de moderniza-
ção que está completando cinco anos. Começou
pela redação, com a contratação de nomes expres-
sivos da Imprensa da capital, passou pela informati-
zação e desembocou, afinal, no projeto gráfico. O
sucesso da modernização do jornal, comandada
pelo presidente Paulo Cabral e pelo diretor Ricardo
Noblat, está patente também no grande número de
prêmios ganhos pelo Correio ao longo dos últimos
anos. Francisco Amaral, que criou e implantou o
projeto vencedor, é um jovem artista gráfico muito
premiado e respeitado nacionalmente.

O processo de modernização do Jornal de
Brasília, comandado pelos jornalistas Luís Gutem-
berg e João Borges, também culmina agora com a
mudança da apresentação gráfica. Trata-se de um
belo projeto do artista gráfico Wilson Silvestre que
tornou mais dinâmica a leitura do jornal. Afinal,
como dizem os editores, o Jornal de Brasília “é um
jornal para ser lido”. O projeto de modernização do
JBr é bem mais novo, tem pouco mais de um ano,
mas também vem produzindo muitos frutos. Estão
de parabéns os diretores desse jornal que há mais
de vinte anos presta bons serviços à comunidade
brasiliense, da qual nós, os políticos, que aqui pas-
samos boa parte de nossas vidas, também fazemos
parte.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos últi-
mos anos, toda a imprensa brasileira tem passado
por um processo acelerado de mudanças profun-
das, tanto na área editorial quanto no terreno da tec-
nologia. Percebe-se que hoje há um cuidado maior
dos jornais em retificar informações errôneas ou im-
precisas. Da mesma forma, há uma maior preocupa-
ção com a parte visual, de modo a facilitar a vida do
leitor moderno, sempre com pouco tempo para se in-
formar. Essas duas atitudes demonstram que o res-
peito, por parte dos jornais, para com seus leitores é
crescente. Também o leitor moderno, mais consci-
ente do seu direito de ser bem informado, cobra

cada vez mais qualidade dos meios de comunica-
ção. Esse exercício saudável, sem dúvida, contribui-
rá e muito para o aprimoramento da vida política no
Brasil.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o dia 05 de março
é data muito querida no Ceará, especialmente no mu-
nicípio de Assaré: é dia de homenagear um dos filhos
mais ilustres da terra, Antônio Gonçalves da Silva, o
poeta popular Patativa do Assaré. E este ano com
mais festa ainda: a inauguração do seu memorial, en-
trega a do título de Doutor Honoris Causa pela Uni-
versidade Estadual do Ceará (UECE) e, sobretudo,
muita música, repente e cantoria para exaltar o me-
nestrel dos sertões, que chega com plena lucidez
aos 90 anos de idade. O prefeito do município,
Antônio Benjamim de Oliveira Filho, político de lar-
gos horizontes, articulou tudo isso consciente do va-
lor imperecível dos bens da cultura, indispensáveis
para o desenvolvimento humano das gerações pre-
sentes e futuras.

Há 90 anos, portanto, Deus conserva, para a
alegria de todos nós cearenses, nordestinos,
brasileiros, essa figura tão simples quanto
maravilhosa, que tem como ofício, desde que se
entendeu no mundo, semear poesia no roçado da
cultura. A sua obra já reúne precioso acervo no
campo da poesia e da música. Mas, entra ano e sai
ano, ele prossegue, humilde, tirando para o seu povo
safras cada mais generosas. É que essa lavoura, à
diferença das que o sertanejo teima cultivar, não
conhece a seca, o solo é sempre dadivoso, e quando
a semente é boa e se sabe adubar bem o terreno (e
aqui Patativa é sem igual), aí então a fatura é de
perder de vista. E, assim, com o fruto sagrado dessa
plantação pode-se enfrentar todas as intempéries da
vida, inclusive as secas de alimentos e de bons
governos, sem nunca desfalecer, com a esperança
sempre acesa e renovada, pela certeza de que as
coisas há de mudar para melhor.

Sim, as coisas hão de mudar para melhor com
esse alimento que vem da semente da poesia,
lançada na terra fértil da sensibilidade das pessoas
pelo lavrador consciente da nobreza de sua missão,
com esse alimento que nos fornece não apenas a
energia física e mental que nos mantém de pé, mas
sobretudo a energia cívica que nos leva à luta sem
temor pelas causas justas. E por que não? Patativa
responde com altivez: “Não nego meu sangue/ não
nego meu nome/ olho para a forme/ e pergunto o
que há?/ Eu sou brasileiro/ filho do Nordeste/ sou
cabra da peste/ sou do Ceará.”
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É a cultura popular com toda a sua força que,
de forma magistral, “mote vai e mote vem”,
sedimenta as relações entre as pessoas; é o que
fica e que vai continuar na memória coletiva através
dos tempos, de geração em geração; é, em suma, a
própria alma de um povo, que jamais morrerá.

O canto do Patativa hoje não ecoa só em
Assaré, nem só no Ceará, nem mesmo só no Brasil;
ele é universal. Esse canto, no dizer de Gilmar de
Carvalho, é “mavioso como se fosse um vento que
soprasse no final da tarde, ou uma chuva que tudo
fertilizasse, terra molhada em sua serra, paraíso
particular, onde deixou a mais valiosa de todas as
sementes: a da poesia.”

Patativa não é mais só nosso, é certo; mas nunca
deixará de ser o que há de mais autêntico em nós, o
que há de mais nosso no Ceará mais profundo. E nos
representa de tal modo coo o galo de campina que ele,
indo morar na cidade, levou consigo para lembrar o
sítio onde nasceu. Como diria o poeta de Terra
Bárbara, Patativa é o índice do nosso povo: “Se o
homem é bom - eu o respeito./ Se gosta de mim -
morro por ele./ Se porque é forte, entendesse de
humilhar-me,/ - ai, sertão!/ eu viveria o teu drama
selvagem,/ou te acordaria ao tropel do meu cavalo
errante,/ como antes te acordava ao choro da viola...” É
o respeito e a lealdade às pessoas quando estas
fazem por merecer; é a dignidade de vida que admite
tudo, todas as possibilidades humanas, menos a
humilhação pela prepotência; aí, não: ele reage de
pronto com a sua fúria santa.

Patativa são muitos; é plural, múltiplo, mas, ao
mesmo tempo, um só, inteiriço, na sua luta
indormida pela liberdade que retrata tão bem na
Lição do Pinto: “O pinto dentro do ovo/ aspirando
um mundo novo/ não deixa de beliscar/ bate o bico,
bate o bico/ bate o bico tico tico/ pra poder se
libertar.”

Eis aí o sentido da sua poesia e a razão do seu
viver. Eis aí a grandeza de um homem e a força da sua
obra.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, designando para a sessão
deliberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 10
horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 1999
(Em regime de urgência, nos termos do

Requerimento nº 71, de 1999 - art. 336, II)

Projeto de Lei da Câmara nº 14 de 1999 (nº
4.690/98, na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que dispõe sobre a qualificação
de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lu-
crativos, como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público, institui e disciplina o Termo de
Parceria, e dá outras providências.

(Dependendo de Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania).

–  2 –

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 94, DE 1994

Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 94, de 1994 (nº 1.306/91, na Casa de origem),
que acrescenta § 2º ao art. 482 da Consolidação
das Leis do Trabalho, tendo

Parecer sob nº 78, de 1999, da Comissão
Diretora, oferecendo a redação do vencido.

–  3 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 20, DE 1998

Discussão, em turno suplementar, do Projeto
de Lei da Câmara nº 20, de 1998 (nº 3.192/97, na
Casa de origem), que altera a Lei nº 7.674, de 4 de
outubro de 1988, que autoriza o Instituto de
Administração Financeira da Previdência e
Assistência Social - IAPAS a doar à Academia
Nacional de Medicina imóveis destinados à
instalação de centros de estudo e pesquisa, tendo

Parecer sob nº 6, de 1999, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Lúcio Alcântara, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

10-3-99
Quarta-feira

10h – Sessão Solene do Congresso Nacional
Plenário do Senado Federal

15h30 – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Expe-
diente lido vai à publicação.

Sobre a mesa projetos de lei do Senado que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Se-
nador Casildo Maldaner.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 108, DE 1999

Fixa prazo para prestação de infor-
mações requeridas aos órgãos, nos ter-
mos do item XXXIII, do art. 5º, da Consti-
tuição Federal, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As informações solicitadas aos órgãos

públicos federais estaduais e municipais, da admi-
nistração direta, indireta, fundacionais e entidades
paraestatais, nos termos do item XXXIII, do art. 5º
da Constituição Federal, deverão ser atendidos no
prazo de trinta dias, prorrogável por mais trinta, se
acaso demandarem pesquisas mais apuradas, ou
quando se tratarem de informações referentes a
obras de engenharia:

Art. 2º Incorre em crime de responsabilidade, a
autoridade administrativa que não prestar as infor-
mações dentro do prazo previsto no art. 1º, ficando
sujeito a pena de perda da função pública, e a pro-
cesso e julgamento previstos na Lei nº 1.079, de 10
de abril de 1950.

Art. 3º A recusa do recibo do pedido de infor-
mação, bem como o seu não atendimento, ou a
prestação de informação incorreta constituirão abu-
so de poder.

Art. 4º As informações imprescindíveis à segu-
rança da sociedade e do Estado são excluídas da
obrigatoriedade de atendimento de que trata o art. 1º.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Embora consagrado pela Constituição Fede-
ral, o direito do cidadão de obter da administração,
em todos os seus níveis, informações de interesse
particular ou coletivo, não vem sendo respeitado o
que dificulta a transparência inerente aos atos pra-
ticados pelo Poder Público, através dos seus
agentes, fazendo com que o cidadão comum não
tenha acesso a dados referentes, principalmente,
à correta e ilibada aplicação dos recursos advin-
dos do bolso do contribuinte, já tão penalizado
pela pesada carga tributária que lhe é imposta pelos
vários níveis de governo.

Não há como negar que o dispositivo constitu-
cional em tela seria auto-aplicável, não fosse a pró-
pria exigência de que lei ordinária fixasse o prazo de
prestação das informações ali previstas.

É exatamente esse aspecto regulamentador
que o presente projeto propõe, prevendo em seu
art. 1º, que o prazo será de trinta dias, prorrogável
por igual período, nos casos mais complexos, inclu-
sive as informações referentes a obras de engenha-
ria.

Reza, também, a proposição (arts. 2º e 3º) que
incorre em crime de responsabilidade, além da prati-
ca de abuso de poder, o agente público que não for-
necer ao requerente as informações solicitadas ou
que as fornecer de modo incorreto.

Finalmente, em seu art. 4º, exclui da obrigatori-
edade de atendimento, as informações imprescindí-
veis à segurança da sociedade e do Estado, repetin-
do-se vedação expressa do item XXXIII, do art. 5º,
da Carta, que ora se pretende regulamentar.

No momento em que se aprova a possibilidade
de reeleição para todos os níveis do Poder Executi-
vo, é de fundamental importância que as informa-
ções da administração pública se tornem cristalinas
e disponíveis a toda sociedade, como forma, inclusi-
ve, de controle de abusos e utilização da máquina
administrativa no processo eleitoral. A proposta pre-
vê, portanto, a ampliação do controle da sociedade
sobre o Poder Público, através da divulgação de in-
formações, bem como tem o condão de ser, tam-
bém, um instrumento inibidor do abuso do Poder
Público nas futuras eleições.

Eis, então, projeto de lei que tenho a honra de
submeter à consideração dos meus ilustres Pares.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. – Se-
nador Romero Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra-
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a invi-
olabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualda-
de, à segurança e à propriedade, nos termos se-
guintes:
....................................................................................
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XXXIII – todos têm direito de receber dos ór-
gãos públicos informações de seu interesse particu-
lar, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabili-
dade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja impres-
cindível à segurança da sociedade e do Estado;
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950

Define os processos de responsabi-
lidade e regula o respectivo processo de
julgamento.

PARTE PRIMEIRA

Do Presidente da República e
Ministros de Estado

....................................................................................

TÍTULO I

....................................................................................

CAPÍTULO V
Dos crimes contra à probidade na administração

Art. 9º São crimes de responsabilidade contra
a probidade na administração:

1 – omitir ou retardar dolosamente a publica-
ção das leis e resoluções do Poder Legislativo ou
dos atos do Poder Executivo;

2 – não prestar ao Congresso Nacional, dentro
de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão le-
gislativa, as contas relativas ao exercício anterior;

3 – não tornar efetiva a responsabilidade dos
seus subordinados, quando manifesta em delitos
funcionais ou na prática de atos contrários à Consti-
tuição;

4 – expedir ordens ou fazer requisição de for-
ma contrária às disposições expressas na Constitui-
ção;

5 – infringir, no provimento dos cargos públi-
cos, as normas legais;

6 – usar de violência ou ameaça contra funcio-
nário público para coagi-lo a proceder ilegalmente,
bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer ou-
tra forma de corrupção para o mesmo fim;

7 – proceder de modo incompatível com a dig-
nidade, a honra e o decoro do cargo.
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 109, DE 1999

Altera o parágrafo único do art. 7º
da Lei nº 9.478/97, que dispõe sobre a
política energética nacional e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 7º da Lei

nº 9.478/97 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 7º ...................................................
Parágrafo único. A ANP terá sede e

foro no Distrito Federal, podendo instalar
unidades administrativas regionais."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

A criação da Agência Nacional do Petróleo ob-
jetiva dotar o Poder Público do indispensável instru-
mento de regulamentação e fiscalização das ativida-
des econômicas relacionadas ao setor, assim como
zelar para que, à luz da nova realidade de abertura
da indústria petrolífera ao capital privado, as neces-
sidades nacionais sejam satisfeitas e os interesses
do País preservados.

Ao prever, porém, a instalação do escritório
central no Rio de Janeiro a Lei nº 9.478/97 cria peri-
goso precedente que coloca em risco a própria efi-
ciência do órgão.

A Capital Federal é Brasília. As Agências Na-
cionais e órgão reguladores do Governo devem ter
sua sede na Capital do País, eqüidistante de pres-
sões regionais. Trata-se de questão de princípio,
de racionalidade administrativa, que decorre da
necessidade de perfeita integração e permanente
contato entre essas agências e órgãos com a ad-
ministração federal – sem o que ficariam sobrema-
neira dificultados pela distância física entre seus
dirigentes.

O presente projeto, que suprime da Lei nº
9.478/97 a expressão “e escritórios centrais na ci-
dade do Rio de Janeiro”, tem em vista preservar
integralmente a manutenção em Brasília do escri-
tório central da ANP, ao tempo em que mantém a
possibilidade de instalação de unidades adminis-
trativas regionais, para que melhor possa cumprir
seus objetivos.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. – Se-
nador José Roberto Arruda.
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LEGISLAÇÃO CITADA

....................................................................................

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dispõe sobre a política energética
nacional, as atividades reativas ao mono-
pólio do petróleo, institui o Conselho Naci-
onal de Política Energética e a Agência Na-
cional do Petróleo e dá outras providênci-
as.

....................................................................................
Art. 7º Fica instituída a Agência Nacional do

Petróleo – ANP, entidade integrante da Administra-
ção Federal indireta, submetida ao regime autárqui-
co especial, como órgão regulador da indústria do
petróleo, vinculado ao Ministério de Minas e Ener-
gia.

Parágrafo único. A ANP terá sede e foro no
Distrito Federal e escritórios centrais na cidade do
Rio de Janeiro, podendo instalar unidades adminis-
trativas regionais.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 110, DE 1999

Acrescenta incisos aos arts. 136 e
148, suprime parte do § 1º do art. 42 e al-
tera a redação do art. 260 da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 136 e 148 do Estatuto da Crian-

ça e do Adolescente passam a vigorar acrescidos
dos seguintes incisos XII e VIII, respectivamente:

“Art. 136. ..............................................
..............................................................
XII – elaborar, em centros de adoção

instituídos com essa finalidade, e em
colaboração com os Conselhos Municipais, onde
houver, cadastro de crianças e adolescentes
passíveis de serem adotados, e de pessoas
interessadas e em condições de adotar." (NR)

“Art.148. ...............................................
..............................................................
VIII – no município em que não existi-

rem Conselhos Tutelares ou Municipais, ela-
borar cadastro de crianças e adolescentes
passíveis de serem adotados, e de pessoas
interessadas e em condições de adotar.

.................................................." (NR)

Art. 2º O § 1º do art. 42, o art. 151 e o art. 260
do Estatuto da Criança e do Adolescente passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 42. .................................................
§ 1º Não podem adotar os irmãos do

adotando.
.................................................." (NR)
“Art. 151. Compete à equipe interpro-

fissional, dentre outras atribuições que lhe fo-
rem reservadas pela legislação local, fornecer
subsídios por escrito, mediante laudos, ou
verbalmente, na audiência, e bem assim de-
senvolver trabalhos de aconselhamento, ori-
entação, encaminhamento, prevenção e ou-
tros, tudo sob a imediata subordinação à au-
toridade judiciária, assegurada a livre mani-
festação do ponto de vista técnico, para a me-
lhor e mais célere instrução dos processos,
em especial os de guarda e de adoção.” (NR)

Art. 260. Os contribuintes poderão dedu-
zir do imposto devido, na declaração anual do
Imposto de Renda, até o dobro do valor por
dependente, se tratar-se de criança ou ado-
lescente adotados, e o total das doações fei-
tas aos Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente – nacional, estaduais ou munici-
pais – devidamente comprovadas, obedeci-
dos, neste caso, os limites estabelecidos em
decreto do Presidente da República.

.................................................." (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

As pesquisas que procederam à elaboração
da proposição foram realizadas em estabelecimentos
assistenciais, oficiais ou não, e resultaram em
perplexidade ante o número de pessoas que
pretendem adotar e não encontram uma estrutura
formal, organizada para esse fim, em que possam
cadastrar-se para apresentar a postulação. Essa,
portanto, é a razão da proposta de alteração dos arts.
136 e 148 do Estatuto.

A segunda alteração dirige-se ao § 1º do art.
42, no qual se preconiza a extinção da proibição de
que os ascendentes possam adotar.

Para melhor exame desse tópico, considere-se
que a lei faculta ao estrangeiro, após apenas
dezesseis dias de convivência, requerer, e obter, a
adoção de uma criança brasileira com idade inferior
a dois anos, mas, paradoxalmente, torna defeso ao
avô, ou à avó, adotar o próprio neto, mesmo que a criança
se encontre sob o pátrio poder do pai ou da mãe –
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que, por dependência a drogas ou manifestando
outra deformação social – não revelem condições
materiais ou morais para mantê-lo e educá-lo.

Por seu turno, a proposta relativa ao art. 151
busca resolver, em fase de instrução processual, as
questões de ajustamento econômico, social e psico-
lógico entre os postulantes à adoção e os adotan-
dos potenciais, para que se evitem diligências pro-
cessuais causadoras de indescritíveis decepções
para as crianças que se encontram na eminência de
se integrarem a um lar, e que vêm esse objetivo ser
diariamente protelado por exigências processuais
nem sempre essenciais.

Por fim, justa é a concessão de estímulo fiscal
aos que adotam uma criança, e essa é a razão da
alteração proposta ao art. 260. Consigne-se que a
mera dedução dos valores doados a instituições ofi-
ciais, permitida naquele dispositivo, conquanto lou-
vável, não se compara aos dispêndios verdadeira-
mente realizados com a manutenção de criança ou
adolescente, em convívio direto e quotidiano.

Conclamo assim os ilustres Pares à aprovação
das medidas propostas, com a certeza de que, com
elas, se modificará o quadro social de abandono e misé-
ria em que se encontram milhares de crianças brasilei-
ras.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. – Se-
nador José Roberto Arruda.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 42. Podem adotar os maiores de vinte e

um anos, independentemente de estado civil.
§ 1º Não podem adotar os ascendentes e os

irmãos do adotando.
....................................................................................

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:
I – atender as crianças e adolescentes nas hi-

póteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando a
medidas previstas no art. 101, I a VII;

II – atender e aconselhar os pais ou responsá-
vel, aplicando as medidas previstas.

III – promover a execução de suas decisões,
podendo para tanto:

a) requisitar serviços públicos nas áreas de sa-
úde, educação, serviço social, previdência, trabalho
e segurança;

b) representar junto à autoridade judiciária nos

casos de descumprimento injustificado de suas deli-
berações;

IV – encaminhar ao Ministério Público notícia
de fato que constitua infração administrativa ou pe-
nal contra os direitos da criança ou adolescente;

V – encaminhar à autoridade judiciária os ca-
sos de sua competência;

VI – providenciar a medida estabelecida pela
autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101,
de I a VI, para o adolescente autor de ato infracio-
nal;

VII – expedir notificações;
VIII – requisitar certidões de nascimento e de

óbito de criança ou adolescente quando necessário;
IX – assessorar o Poder Executivo local na

elaboração da proposta orçamentária para planos e
programas de atendimento dos direitos da criança e
do adolescente;

X – representar, em nome da pessoa e da fa-
mília contra a violação dos direitos previsto no art.
220, § 3º inciso II da Constituição Federal;

XI – representar ao Ministério Púbico, para efeito
das ações de perda ou suspensão do pátrio poder.
....................................................................................

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude
é competente para:

I – conhecer de representações promovidas pelo
Ministério Público, para apuração de ato infracional atri-
buído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II – conceder a remissão, como forma de sus-
pensão ou extinção do processo;

III – conhecer de pedidos de adoção e seus in-
cidentes;

IV – conhecer de ações civis fundadas e interes-
ses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e
ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V – conhecer de ações decorrentes de irregula-
ridades em entidades de atendimento, aplicando a
medidas cabíveis;

VI – aplicar penalidades administrativas nos ca-
sos de infrações contra norma de proteção a criança
ou adolescentes;

VII – conhecer de casos encaminhados pelo
Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou
adolescente nas hipóteses do art. 98, é também compe-
tente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;
b) conhecer de ações de destituição do pátrio

poder, perda ou modificação da tutela ou guarda;
c) suprir a capacidade ou o consentimento para

o casamento;
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d) conhecer de pedidos baseados em discor-
dância paterna ou materna, em relação ao exercício
do pátrio poder;

e) conceder a emancipação, nos termos da lei
civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apre-
sentação de queixa ou representação, ou de outros
procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que
haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;
h) determinar o cancelamento, a retificação e o

suprimento dos registros de nascimento e óbito.
....................................................................................

Art. 260. Os contribuintes poderão deduzir do
imposto devido, na declaração do Imposto sobre a
Renda, o total das doações feitas aos Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente – nacional, es-
taduais ou municipais – devidamente comprovadas,
obedecidos os limites estabelecidos em decreto do
Presidente da República.

§ 1º As deduções a que se refere
este artigo não estão sujeitas a outros limites

estabelecidos na legislação do imposto de renda,
nem excluem ou reduzem outros benefícios ou aba-
timentos e deduções em vigor de maneira especial
as doações a entidades de utilidade pública.

§ 2º Os Conselhos Municipais, Estaduais e Naci-
onal dos direitos da Criança e do Adolescente fixarão
critérios de utilização, através de planos de aplica-
ção das doações subsidiadas e demais receitas,
aplicando necessariamente percentual para incentivo
ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente, órfão ou abandonado, na forma do dis-
posto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal.

§ 3º O Departamento da Receita Federal, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
regulamentará a comprovação das doações feitas
aos Fundos, nos termos deste artigo.

§ 4º O Ministério Público determinará em cada
comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Os pro-
jetos lidos serão publicados e remetidos à Comissão
competente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Casildo Malda-
ner.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 74, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Fe-

deral, combinado com os arts. 215 e 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro seja en-
caminhado ao Ministro de Estado da Fazenda, o se-
guinte pedido de informações:

1 – saldo das dívidas interna, discriminando dí-
vida fundada e flutuante, e externa do Estado de
Goiás em 31 de dezembro de 1994, 31 de dezem-
bro de 1995, 31 de dezembro de 1996, 31 de de-
zembro de 1997 e 31 de dezembro de 1998;

2 – especificação dos empréstimos tomados
pelo Estado de Goiás no período de janeiro de 1995 a
dezembro de 1998, discriminando, para cada um de-
les, data, valor, finalidade, prazo, taxa de juros, forma
de pagamento, montante dos recursos liberados, par-
celas de amortização já quitadas e estado de adim-
plência.

Justificação

Pretendo, com o presente pedido de informa-
ções, dar início à constituição de uma base de dados
sucinta e preliminar com referência ao nível da dívida
do Estado que represento nesta Casa, tendo em vista
organizar-me para o eficaz cumprimento das atribui-
ções inerentes ao exercício de meu mandato senatori-
al.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. – Se-
nador Maguito Vilela.

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O reque-

rimento lido será despachado à Mesa para decisão,
nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento
Interno.

Sobre a mesa proposta de emenda à Constitu-
ição que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercí-
cio, Senador Casildo Maldaner.

É lido a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 1999

Altera o art. 101 da Constituição Fe-
deral e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60, § 3º, da Constitu-
ição Federal, promulgam a seguinte emenda constitu-
cional:

Art. 1º É acrescentado ao art. 101 da Constitui-
ção Federal o seguinte § 2º, renumerando-se o atual
parágrafo único como § 1º.

“Art. 101. ..............................................
..............................................................
§ 2º as nomeações a que se refere o §

1º deste artigo obedecerão a critério de al-
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ternância entre sexos, de modo que não
ocorram mais de duas nomeações seguidas
de pessoas do mesmo sexo."

Art. 2º Esta emenda entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O povo brasileiro adotou como um de seus va-
lores supremos o repúdio a qualquer discriminação
prejudicial às mulheres. Trata-se de valor tão caro a
nosso povo que, entre os Direitos e Garantias Fun-
damentais instruídos em nossa Lei Maior com o fito
de coibir toda sorte e arbitrariedades e desmandos,
o repúdio à adoção da condição sexual como discri-
minante ocupa lugar de destaque:

Diz o art. 5º da Constituição Federal do Brasil:

“Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantin-
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros re-
sidentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à seguran-
ça e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição;" (destacamos).

A instituição de tal garantia como um dos prin-
cípios norteadores do ordenamento jurídico brasilei-
ro seria desnecessário caso a discriminação por for-
ça da condição sexual não fosse, infelizmente, uma
realidade em nosso País.

A discriminação, por ser expressão de injustiça
e primitivismo é intolerável e deve, por isto ser repeli-
da. Por outro lado, é certo que o Brasil, nação jovem
que vem sendo construída com idealismo e o trabalho
de seu povo, não pode ser dar ao luxo de prescindir
da peculiar inteligência das mulheres e sensibilidade
feminina na construção de um País melhor.

É preocupação deste Congresso Nacional ofe-
recer ao País meios capazes de tornar mais efetiva
a participação feminina nos quadros institucionais
de nossa terra, tanto que, recentemente, institui, em
dispositivo de lei eleitoral, critério de reserva de can-
didaturas para cada sexo, o que assegurará maior
participação das brasileiras no Poder Legislativo.

No âmbito do Poder Judiciário a preterição das
mulheres não é menor, o que pode ser facilmente
constatado observando-se que na composição do
excelso Supremo Tribunal Federal não há, e nunca
houve, uma única mulher.

É importante que para o preenchimento das
vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal nos-
so ordenamento jurídico adote critérios capazes de

afastar qualquer possibilidade de discriminação ou
de favorecimento de apaniguados.

Atualmente, a Constituição Federal, ao impor
as exigências de notório saber jurídico, reputação ili-
bada e aprovação da escolha pela maioria absoluta
do Senado Federal, já prevê alguns critérios tenden-
tes a afastar possíveis favorecimentos indevidos.

Contudo, é indispensável a inclusão no texto
constitucional de critério que impeça a discriminação
das juristas brasileiras com notório saber jurídico e
reputação ilibada, pois não se pode aceitar que as
mulheres brasileiras continuem injustificavelmente
excluídas da mais alta corte do País, mesmo por-
que, se é verdade que não há impedimento legal
que obste o ingresso feminino no Supremo Tribunal
Federal, também não é menos verdade que durante
mais de um século de existência, nenhuma mulher
tenha ocupado uma de suas vagas, ensejando uma
ação estatal positiva, de modo que se supere esse
obstáculo que a história reflete.

A proposta ora apresentada está em perfeita
sincronia com as recomendações, declarações, tra-
tados e compromissos decorrentes de conferências
mundiais em que foram discutidas medidas destina-
das à mitigação dos efeitos das discriminações sofri-
das pelas mulheres, como na Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Contra  a Mulher (Brasil, 1981).

O tema em questão, além de ter sido reitera-
damente examinado em diversas Conferências
Mundiais da Mulher, foi enfrentando no Plano de
Ação da Conferência Mundial sobre População e
Desenvolvimento (Cairo, 1994), endossado pelo
Brasil, que recomendou a seguinte medida: “estabe-
lecer mecanismos para a participação igualitária da
mulher, bem como sua representação eqüitativa em
todos os níveis do processo político e da vida públi-
ca em cada comunidade e sociedade...”.

É inegável a justiça da proposta apresentada
neste projeto de emenda constitucional, até porque
não há argumento capaz de justificar a completa au-
sência do ponto de vista e da percepção das mulheres
nos julgados do Supremo tribunal Federal do Brasil.

Com a participação ainda mais efetiva da mu-
lher brasileira nas decisões fundamentais para o
destino de nosso País, certamente, construiremos
um Brasil mais justo, humano e democrático.

Confiamos que o Congresso Nacional Brasileiro
acolhendo esta proposta, dê ao mundo uma importan-
te lição democrática e uma expressiva demonstração
de que somos um povo disposto a corrigir distorções e
lutar por uma sociedade justa e igualitária.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 101. O Supremo Tribunal Federal com-

põe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cida-
dãos com mais de trinta e cinco e menos de sessen-
ta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e
reputação ilibada.

Parágrafo único. Os Ministros do supremo tri-
bunal Federal serão nomeados pelo Presidente da
República, depois de aprovada a escolha pela maio-
ria absoluta do Senado Federal.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A pro-
posta de emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições específicas constan-
tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e despachada à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Pas-
sa-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda-
ner. V. Exª dispõe de vinte minutos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
nobres Colegas, é verdadeiramente lamentável que
o Plano Real, inaugurado em 1994, mais precisa-
mente com a introdução da URV em março daquele
ano, venha hoje enfrentar imensas dificuldades.
Tanto esforço, tanto sacrifício ao longo desses qua-
se cinco anos – como o crescimento exponencial da
dívida pública e o baixo crescimento do produto –
para, agora, acabarmos, assim, com a volta da infla-
ção, que deverá ficar em 17% ou mais neste ano, e
com o risco do retorno da reindexação que esse re-
pique inflacionário traz.

Por vezes, a tarefa de controlar a inflação, em
nosso País, recorda-me o fado daquela conhecida
personagem mitológica grega, Sísifo, condenado pe-
los deuses a passar sua existência a empurrar uma
pesada rocha até o cume de uma montanha. Quando
estava quase chegando ao cimo, a pedra novamente
rolava para baixo e Sísifo recomeçava a ingrata tarefa.

Decerto, encontramo-nos com o ânimo abatido
em razão da sucessão de más notícias que nos
acometem desde a desvalorização do real, em mea-

dos de janeiro. Pode ser, todavia, que a crise não
seja tão acentuada quanto está parecendo agora,
no curto prazo, e que, dentro de alguns meses, a
economia possa retomar seu crescimento devido à
remoção da pior barreira: o câmbio valorizado, jun-
tamente com os juros altos.

Porém, dúvida não resta de que o quadro atual
é desolador. A inflação reapareceu depois de cinco
anos ausente de nossas vidas e chegou a 3,5% no
último mês. O salário mínimo está perdendo rapida-
mente seu valor real. Levantamento da Associação
dos Supermercados, no Rio de Janeiro, apurou que
o preço da cesta básica já está em R$159, valor
22% superior ao salário mínimo de R$130. Isso quer
dizer que o trabalhador que ganha um salário míni-
mo não mais consegue comprar uma cesta básica
por mês para sua família. Os juros de longo prazo
subiram ainda mais. O desemprego, medido pela
taxa de desemprego aberto do IBGE – um índice
conservador –, atingiu 7,73% da população econo-
micamente ativa no último janeiro. Com certeza, vai
aumentar mais, uma vez que dados oficiais, cons-
tantes do acordo com o FMI, prevêem de 3% a 4%
de encolhimento do PIB para este ano. Em resumo,
o quadro não é nada bom.

Nesse sentido, não custa nada lembrar os er-
ros que foram cometidos para que colocássemos a
perder o plano de estabilização mais competente
que se mostrou desde a redemocratização do País.
Infelizmente, não podemos voltar no tempo e alterar
o que teria de ser modificado. Todavia, visitar o pas-
sado deve servir de ensinamento para o futuro.

Em primeiro lugar, embora o Congresso e Go-
verno, agora sob o impacto da crise, se apressem
em aprovar todas as medidas de ajuste fiscal, esse
zelo com as contas públicas vem mais tarde do que
deveria ter vindo. A falta de uma maior disciplina fis-
cal do lado dos gastos do Estado brasileiro, em
seus três níveis político-administrativos, levou a que
o Plano Real tivesse de se apoiar exclusivamente
na âncora monetária – os altos juros – e na âncora
cambial – o real valorizado. Isso corroeu a capacida-
de de crescimento da economia brasileira. Aliás, di-
ga-se de passagem, nossa incapacidade crônica em
colocar ordem nas contas públicas já ocasionou, no
passado recente, o “falecimento” de outros planos
antiinflacionários, entre os quais o mais famoso foi o
Plano Cruzado.

Em segundo lugar, a política de liberalização
financeira ampla, geral e irrestrita mostrou-se clara-
mente um equívoco. Deveríamos ter controlado o in-
fluxo de capitais especulativos de curto prazo, exi-
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gindo-lhes uma permanência mínima no País.
Assim, teríamos evitado que, ao menor sinal de difi-
culdades, eles nos tivessem deixado na mão na ve-
locidade de um raio. Foi imprudência e ingenuidade
não ter erigido barreiras à entrada desse tipo de ca-
pital no Brasil. Quanto a isso, não há dúvida. Já há
consenso generalizado quanto ao fato de que não
se levantaram barreiras nem proteção contra o capi-
tal especulativo que aqui entrou.

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, a política de
abertura comercial deveria também ter sido mais pru-
dente e mais gradual. Fizemos concessões comercia-
is, baixamos tarifas de importação, tanto em favor dos
Estados Unidos, quanto em favor da União Européia,
sem termos exigido as devidas contrapartidas.

Lembro – e já expressei este comentário desta
tribuna – que, em recente reunião da Federação das
Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), in-
clusive com a participação do Ministro do Desenvol-
vimento, Embaixador Celso Lafer, afirmei que o Go-
verno Federal deve ser mais agressivo na sua políti-
ca comercial. O pragmatismo deve imperar, com
ações rápidas e eficientes, que passam, inclusive,
pela escolha de bons e experientes profissionais
para operar na área. Sr. Presidente e nobres Cole-
gas, em Florianópolis, ele próprio nos disse que pre-
tende recrutar cerca de noventa técnicos para aju-
dar o Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e
do Comércio. Parece-me importante o pragmatismo
e a experiência de pessoas do meio, que devem ser
colocadas à disposição para ajudar nesse arrojo, a
fim de enfrentarmos a política comercial no campo
internacional.

Feitas essas considerações, eu gostaria de de-
fender uma participação mais ativa do Governo Fe-
deral em relação aos efeitos deletérios da recessão
em que começamos a mergulhar. A recessão é a
pior praga que pode acometer o trabalhador brasilei-
ro e sua família. Já vínhamos de taxas de desem-
prego extremamente altas e, agora, com o encolhi-
mento do produto pelo menos até o fim do primeiro
semestre, vamos assistir um aprofundamento do de-
semprego. Quanto a isso, também não há dúvida. O
próprio Governo reconhece que, até o fim deste pri-
meiro semestre, haverá recessão e que, com isso,
sem dúvida alguma, haverá mais desemprego. Por-
tanto, os problemas sociais deverão agravar-se pelo
menos até a metade deste ano.

Em tais condições, o Governo não pode restar
inerte, esperando as coisas melhorarem no segundo
semestre. Cumpre fazer algo para minorar o sofri-
mento da legião de desempregados e mesmo dos

empregados que vêem o poder aquisitivo de seu sa-
lário em queda livre.

Há de se aprofundar, por exemplo, o Programa
do Salário Desemprego, de forma a atingir um maior
número de desempregados por um período mais
longo. Há de se intensificar os programas assisten-
ciais a cargo do Comunidade Solidária, levando-os
também às periferias dos grandes e dos pequenos
centros urbanos, para que não haja discriminação
em lugar algum deste País. Enfim, o Governo deve,
sem tardar, sensibilizado pelo drama da massa de
desempregados, colocar em prática um plano para
minimizar os efeitos sociais da crise em que nos en-
contramos.

Certamente um programa para minimização
dos efeitos da recessão implicará em maiores gas-
tos. Contudo, o Governo deve ter a competência de
saber governar, que nada mais é do que saber ele-
ger prioridades: cortar o que pode ser cortado e au-
mentar gastos no que deve ser priorizado. Além do
mais, esses gastos representariam muito pouco em
relação ao grande desperdício de recursos que exis-
te na máquina pública. Lembremos que cuidar da
população desassistida é a maior e a mais nobre
função do Estado.

Vou fazer um último comentário para encerrar
este discurso, Sr. Presidente, nobres Colegas.

Eu poderia ter arrolado entre os itens que citei
um pouco antes, a respeito dos erros cometidos que
ocasionaram o fim do plano de estabilização, um
que é de caráter mais geral e que se refere mais a
uma mentalidade do que a uma política específica.
É o seguinte: a excessiva preocupação com indica-
dores de conjuntura econômica em prejuízo dos in-
dicadores sociais. Por trás dos números da econo-
mia, há um povo que trabalha, que sofre e que pre-
cisa de apoio e de cuidados.

Gostaria até de voltar a refletir, Sr. Presidente,
nobres Colegas, sobre esse último parágrafo. Há uma
excessiva preocupação do grupo central, do âmago
do Governo, em relação aos números econômicos,
aos números matemáticos, às questões desse plano,
em prejuízo das questões prementes do campo social.
Não é possível dissociar as questões das bases, as
questões sociais, das questões econômicas. Esse
conjunto de atitudes, de medidas, não pode – como
eu disse antes – ser dissociado. Há um relacionamen-
to direto entre todos esses campos.

É necessário, portanto, que o Estado brasileiro
cumpra a função de promover não apenas o desen-
volvimento econômico, mas também o desenvolvi-
mento social, para que o Brasil deixe, um dia, de ser
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o país das desigualdades alarmantes, dos péssimos
indicadores de desenvolvimento humano, da miséria
e da fome, e se converta em verdadeira Nação soli-
dária e humana. O mercado, deixado atuar por si
só, jamais alcançará a construção dessa nação. É
insubstituível – e, entre todas, é sua função mais
nobre – o concurso do Estado para realizar essa as-
piração, que é a de quase todos os brasileiros.

Por isso, Sr. Presidente, nobres Colegas, nes-
te momento, uma missão do Governo na área eco-
nômica se desloca para mercados internacionais,
principalmente com entidades creditícias, para ten-
tar reativar a credibilidade do Brasil junto a esses or-
ganismos. Neste momento, o Brasil firma mais um
entendimento com o Fundo Monetário Internacional
e se encaminha por outra vereda na direção do
Banco Central, colocando ali alguém do meio, que
conhece o mercado financeiro e os mecanismos de
especulação, e realizando, assim, uma experiência
na tentativa de obter melhores resultados. O Brasil
procura encontrar novos tempos – não há como
descermos mais, pois estamos praticamente no fun-
do do poço –, numa tentativa de sairmos dessa cri-
se. Estamos adotando uma outra direção no Banco
Central, para tentarmos, quem sabe com mais
agressividade, enfrentar a especulação do mundo
inteiro. Os especuladores não têm dó, não se preo-
cupam com nossos profundos problemas sociais;
eles querem ganhar cada vez mais.

Quando o Governo tenta enfrentar essa situa-
ção com mais arrojo e, como eu disse anteriormen-
te, quando o Governo, junto ao Ministério da Fazen-
da e à área econômica, tenta reativar créditos em
instituições financeiras internacionais, precisamos,
ao lado de uma política de relações internacionais
mais agressiva e mais arrojada no campo do merca-
do, enfrentar o mundo nesse tipo de globalização,
para defendermos aquilo que é essencial, aquilo
que é nosso. É preciso fazer com que mercadorias
de primeira grandeza compitam no campo internaci-
onal, para que não soframos, como ocorreu nos últi-
mos quatro anos, uma diminuição de nosso capital in-
terno, da nossa produção interna, gerando desempre-
go, e para que enfrentemos isso de igual para igual.
Precisamos desse arrojo, desse recrutamento de pro-
fissionais que sejam mais pragmáticos, sobretudo
para os ministérios ligados às áreas de desenvolvi-
mento e relações de comércio internacional. Este é o
momento. Mas, ao lado dessas políticas, para conse-
guirmos o equilíbrio da balança comercial, não pode-
mos nos descuidar do campo social, do alto índice de
desemprego. É preciso que haja um relacionamento
mútuo aconchegante desse conjunto de atividades, e

nós, do Congresso Nacional, temos a responsabilida-
de de acompanhar esse relacionamento de perto, te-
mos que estar alertas, para que não desassociemos
essas questões tão fundamentais no Brasil de hoje.

Vamos experimentar, vamos tentar avançar.
São os votos, os propósitos de que precisamos es-
tar imbuídos.

Eram, Sr. Presidente, nobres Colegas, as con-
siderações que queria fazer nesta manhã de quin-
ta-feira, pois não podemos enfrentar o fim de sema-
na sem abordarmos os casos aqui enfatizados.

Durante o discurso do Sr. Casildo Mal-
daner, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário.

Durante o discurso do Sr. Casildo Mal-
daner, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1º Se-
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Se-
nador Luiz Otávio. S. Exª dispõe de até vinte minu-
tos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto à tribuna
desta Casa para fazer algumas reflexões e abordar
o tema do Projeto Tramaoeste.

Na semana passada, estivemos acompanhan-
do o Governador Almir Gabriel na inauguração da
rede de energia que chegou ao Município de Santa-
rém. Esse projeto, de que se falou durante décadas,
só foi realizado após o Governo de Almir Gabriel e a
Presidência da República de Fernando Henrique.

O Governo Federal participou com US$175mi-
lhões e o Governo Estadual com US$65 milhões,
perfazendo um total de US$240 milhões. Esse projeto,
estudado há mais de vinte anos por vários governos,
chegou a ser orçado em mais de U$1 bilhão. Depois,
com a participação da equipe econômica do Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso e também a do Gover-
nador Almir Gabriel, chegamos a um número que pos-
sibilitará a distribuição de energia a todo o Estado do
Pará, interligando a energia viva, firme e forte, para
gerar emprego e renda em mais de 40 municípios.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a energia gerada pela hidrelétrica de Tucu-
ruí abastece não só o Estado do Pará,
mas outros Estados do Nordeste. Com a
duplicação da sua capacidade energética,
obra iniciada também no Governo Fernando Hen-
rique, Tucuruí gerará energia até o Sudeste. Te-
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remos a energia da Amazônia para gerar emprego e
renda, ajudando o nosso País a sair dessa grande e
grave dificuldade que é a geração de emprego.

A inauguração em Santarém contou com a
presença do Governador, que também representou
o Presidente Fernando Henrique. Interligamos as li-
nhas até Altamira; agora, Santarém, e até em abril
chegaremos com energia em Itaituba. Com isso, for-
neceremos energia a toda região não só da Transa-
mazônica, mas também dos Municípios da Calha
Norte. Isso acontecerá graças ao convênio, realiza-
do com recursos do Estado, com a empresa Guas-
cor, que já está gerando energia em vários Municípi-
os da margem esquerda do Rio Amazonas. Na re-
gião do Marajó, já estivemos inaugurando energia
em Soure. Concluiremos ainda este ano esse braço
de desenvolvimento que o Pará poderá ter daqui
para frente.

Com o pólo de energia que inauguramos em
Santarém, interligamos Tucuruí a Altamira, Vitória
do Xingu, Anapu, Brasil Novo, Uruará, Medicilândia,
Rurópolis, Placas, Belterra, Trairão e inauguraremos
Itaituba, como já disse, no próximo mês de abril.

O Tramaoeste representa a linha mestra dos
demais sistemas de expansão de energia que estão
sendo implantados no Pará; daí por que venho a
esta tribuna para destacá-lo.

Além de Santarém, que já detém essa energia
firme e forte para gerar emprego e renda, podere-
mos também, com essa nova oferta de energia, en-
sejar a implantação de uma variada gama de indús-
trias de bens intermediários e embalagens para
atender à demanda do pólo industrial da Zona Fran-
ca de Manaus. com significativos ganhos nos custos
de transferência.

Esse projeto inicia-se com a energia; .depois,
vem a pavimentação da rodovia Santarém-Cuiabá,
que já está em franco trabalho, e a ampliação do
porto de Santarém, quase concluída. Essa distância
será encurtada em mais de 3 mil km de distância.
Hoje os componentes de eletroeletrônicos produzi-
dos na Zona Franca de Manaus são fabricados em
São Paulo. De uma pernada só, ida e volta, são 6
mil km que serão economizados. Assim, pode-se
baratear o custo da nossa produção, o que nos per-
mitirá exportar mais.

O Pará, como grande exportador do Brasil,
tem dado a sua colaboração na balança de paga-
mento. O Estado gera US$1 bilhão por semestre
para o Brasil. A partir do mês passado, o Brasil teve
um superávit de mais de US$200 milhões na balan-
ça de pagamento. A partir de março, estaremos al-

cançando a cifra de mais de US$1 bilhão por mês.
Isso, com certeza, é um sintoma, uma referência de
que o Governo Fernando Henrique Cardoso, mesmo
com as dificuldades que vem enfrentando até hoje,
tem adotado uma política séria, honrada e compe-
tente.

Os nossos adversários preocupam-se muito
com as pesquisas, as quais respeito tecnicamente.
Mas gostaria de lembrar que a análise da pesquisa,
muitas vezes, é feita com a tendência do fracasso,
do insucesso. Porém, o Presidente Fernando Henri-
que tem 50% de referências ótimas, boas e regula-
res, não obstante toda essa dificuldade. Daqui para
frente, a Bancada do Governo tem que estar, os
Srs. Ministros também, não só defendendo as suas
pastas, mas também defendendo o Governo, mos-
trando quantas coisas boas estão sendo feitas. Está
aí o exemplo dessa parceria entre o Governo Fede-
ral e o Governo Estadual do Pará: o Sistema Tramo-
este só foi recuperado depois de muitos e muitos
anos. Essa é uma prova de que essa boa parceria
também dá bons resultados.

Aproveito a manhã de hoje para fazer uma re-
flexão sobre a Companhia Vale do Rio Doce. O seu
presidente, Sr. Benjamim Steinbruch, tem tido um
relacionamento muito tenso com o Governo do Esta-
do e principalmente com a população do Pará.

A Vale do Rio Doce, desde a sua privatização,
tem conseguido auferir lucros. No ano passado, foi
mais de US$1 bilhão de lucro. Trata-se, como se
sabe, de uma empresa que foi privatizada por cerca
de US$6 bilhões de dólares. Não é justo que o Esta-
do do Pará e a sua população sejam prejudicados
por essa empresa. Concordo que ela tenha lucro,
pois funciona assim a economia de mercado – e
eles são profissionais, trabalham com esse intuito. O
que não se pode aceitar é que eles deixem de in-
vestir parte desse lucro no atendimento à população
do Estado do Pará, que tanta riqueza gera para
essa Companhia.

Eu soube pela imprensa que foi criada uma di-
retoria executiva que será presidida, salvo engano,
pelo Sr. Dauster, que tomará posse nos próximos
dias. Esse senhor, inclusive, já foi Presidente do IBC
em épocas passadas. A Vale assumiu um novo po-
sicionamento recentemente, mas espero ela que
honre as suas dívidas para com o Estado do Pará, a
iniciar-se pelo Projeto Salobo, projeto de beneficia-
mento do cobre na nossa região.

Um compromisso de iniciar esse grande proje-
to chegou a ser assinado pela Vale quando ainda
era estatal. Ele envolveria mais de US$1,5 bilhão e
geraria mais de doze mil empregos. No entanto, não
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se ouviu mais falar dele e é por isso que aqui faço
um apelo, dirigindo-o, inclusive, ao Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso.

No ano passado, importamos mais de US$600
milhões em cobre. Por que não iniciamos o Projeto
Salobo? Com o dinheiro equivalente a três anos de
importação de cobre teríamos recursos mais do que
suficientes para a implantação do próprio projeto –
desde o início de sua construção até a conclusão da
obra.

É interessante a condição em que se encontra
a região amazônica hoje. Fazemos discursos aqui
não em nome pessoal ou partidário, mas em nome
de uma região que coopera para a geração de ren-
da e empregos em todo o nosso País. O Pará tem a
menor relação emprego/geração de renda. Apesar
dessa condição magnífica de gerar tantos recursos
para a União, falta emprego para o povo do Pará e,
em especial, o emprego que é gerado por nossos
próprios recursos. O nosso minério e as nossas
grandes riquezas são exportados para trazer benefí-
cios ao País, mas, infelizmente, o lado social, que é
um lado importante, é esquecido.

Faço um apelo à consciência do Presidente da
Vale do Rio Doce, Sr. Benjamin Steinbruck, para
lembrá-lo de uma coisa: aquela área é polêmica; há
muita gente em volta do cinturão verde da Vale do
Rio Doce, tentando invadi-lo. Quem cuida da segu-
rança daquela área é o Governo do Pará, por inter-
médio da Polícia Militar; quem dá assistência médi-
ca àquela população é o Governo do Pará; quem dá
assistência em todos os níveis sociais também é o
Governo do Pará. O Sr. Benjamin Steinbruck não
deve se esquecer de que também o Governo pode
agir como ele age – de uma forma mais dura, mais
incisiva – e suspender a segurança que vem conce-
dendo àquela área. Pode, além disso, restringir o
apoio que vem dando à área social e de saúde. Se
assim for feito, será difícil o Sr. Benjamin Steinbruck,
daqui a um ano, obter lucros da ordem de US$1 bi-
lhão. Só sendo mágico, só se tornando “Mr. X” para
fazer o lucro aparecer.

É importante, neste momento, lembrar que tem
de haver parceria entre essa megaempresa, essa
megaindústria e o Estado do Pará. A atividade da
Vale é importante para o País, mas também tem de
ser reconhecida a necessidade da cooperação em
prol da população do meu Estado.

O meu tempo já está acabando – V. Exªs só
precisam me aturar por mais cinco minutos –, mas
gostaria de aproveitar a oportunidade para, breve-
mente, fazer uma referência ao meu Partido, o PPB,
do qual tenho a honra de participar e no qual tenho

como o Presidente de Honra o ex-Senador Jarbas
Passarinho.

Na semana passada, o Deputado Gerson Pe-
res, Presidente Regional do PPB, convidou-me para
uma reunião da Executiva Nacional, realizada ontem
no gabinete da Liderança do PPB. Pela primeira vez
participei da reunião da Executiva Nacional, que
contou com as presenças do Presidente Nacional
do Partido, o Sr. Paulo Maluf; do Governador Espe-
ridião Amin; do Vice-Governador do Distrito Federal,
Sr. Benedito Domingos; dos Srs. Deputados Federa-
is Delfim Netto, Odelmo Leão e vários outros da
nossa Bancada, e do nobre Senador Leomar Quin-
tanilha, nosso Líder nesta Casa. Na reunião do PPB
foram definidas algumas diretrizes que, com certe-
za, irão não só atender o nosso Partido, mas tam-
bém o clamor nacional.

Ainda ontem, na votação da CPMF, 85% da
nossa Bancada votou com o Governo – aqui no Se-
nado, 100%. Vou destacar a importância do Partido
em nível nacional. Dizem que temos dois Ministros,
mas até agora, na verdade, temos um ministro, o
Ministro Dornelles, que é Deputado Federal, Ministro
do Trabalho. Temos também o Ministro Turra, da
Agricultura, mas até agora eu só ouvi reclamações
dos ministros. Na reunião do Partido, todos, unani-
memente, queixaram-se dos ministros do PPB.

Vou aguardar. Ainda estou chegando, estou
analisando superficialmente a situação. Vou obser-
var, nos próximos trinta ou sessenta dias, qual será
o procedimento dos ministros com relação ao nosso
Partido. Depois disso farei o meu pronunciamento
sobre o PPB.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, Senador?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Dentro de
um minuto, Senador.

Com relação ainda ao Partido, estaremos rece-
bendo hoje, em Brasília, o empresário Rômulo Maio-
rana Júnior, que vem a esta Capital para também par-
ticipar, daqui para a frente, do nosso Partido. Teremos
a presença de vereadores da Câmara de Belém, de
deputados estaduais da Assembléia Legislativa do
Pará e até, quem sabe, de um deputado federal que
virá para as nossas plagas, para as nossas raízes.

São importantes neste momento a fortificação
e a consolidação partidárias em níveis regional e na-
cional. É importante trazer esses nomes para oxige-
nar o nosso Partido, para que o PPB possa ser,
além da base do Governo, também Governo. Sem-
pre estaremos junto do Governo, em qualquer hora
– na hora boa ou na hora difícil. Não só na hora dos
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clamores das eleições, das dificuldades, mas tam-
bém na hora de ser Governo estaremos aqui para
defender o Partido. Juntamente com a bancada de
apoio ao Governo, estaremos prontos a defender
também o Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Ouço o ilustre Senador pelo Rio Grande do
Sul, Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador,
é uma alegria, uma satisfação e uma honra tê-lo
aqui conosco. Tenho certeza de que V. Exª haverá
de dignificar esta Casa representando nela o grande
Estado do Pará. Respeito a análise que V. Exª está
fazendo do seu Partido e creio que é seu legítimo
direito assim proceder. Porém, eu, como gaúcho, te-
nho a obrigação de dizer o seguinte: no Rio Grande
do Sul há uma admiração extraordinária pela com-
petência e pelo trabalho do Ministro da Agricultura,
Francisco Turra. V. Exª poderia até dizer que, se o
Pedro Simon, que é do PMDB, diz que ele é bom,
está dizendo que é bom para ele, então não é bom
para nós. Porém, posso dizer a V. Exª, com absolu-
ta convicção, que o PPB do Rio Grande do Sul, que
tem como presidente o Deputado Celso Bernardi – é
o PPB mais bem organizado do Brasil, contando
com a maior representação estadual e uma das me-
lhores representações do Brasil –, tem orgulho do
Ministro Francisco Turra. S. Exª é uma pessoa alta-
mente digna e séria; foi diretor do setor mais compli-
cado e mais difícil do Ministério da Agricultura, que é
o setor das compras, onde teve uma atuação excep-
cional. Francisco Turra era candidato eleito a gover-
nador, mas o Presidente da República fez um apelo
para que ele ficasse no Ministério. No Rio Grande
do Sul, os parlamentares do PPB, tanto em nível fe-
deral como em nível estadual, têm muito orgulho e
estão muito satisfeitos com a atuação do Ministro da
Agricultura, Francisco Turra, que é um homem dig-
no. E mais, S. Exª começa a agir da maneira adequa-
da, ou seja, não se dobra frente ao Ministro da Fazen-
da. Temos, portanto, que apoiá-lo. Falo isso em socor-
ro a um conterrâneo por quem tenho o maior respeito.
Acato, no entanto, as divergências que possa haver
dentro do Partido de V. Exª e peço desculpas por es-
tar fazendo uma interferência que pode ser indevida,
mas só a faço como gaúcho, em nome de outro ga-
úcho.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Senador
Pedro Simon, com certeza V. Exª não ouviu de mi-
nha parte, em nenhum momento, falar da dignidade,
do trabalho e da competência do Ministro da Agricul-
tura, Francisco Turra. Não estou aqui para defender
outro Partido a não ser o meu, o PPB. Já estive, por
uma vez, em outro Partido e fui dissolvido junto com

o seu diretório. Não pedi para sair, mas fui dissolvi-
do. Sendo assim, como em política tudo pode acon-
tecer, quem sabe também não venha a ser dissolvi-
do amanhã em razão deste meu posicionamento. Aí
sim terei outro partido.

No entanto, Senador Pedro Simon, em ne-
nhum momento, como já disse, ataquei a dignidade
do Ministro e de ninguém. Para o Rio Grande do Sul
pode ser verdade o que V. Exª está dizendo; para o
PMDB pode ser verdade o que V. Exª está dizendo,
mas para o Pará e para o PPB, até agora, não. A
única coisa para o que o Pará conseguiu a participa-
ção do Ministro foi o fechamento das nossas frontei-
ras para a exportação de gado. Com relação aos
partidários do Ministro, ainda não vi nada. Estou,
como disse no início, a observar. Quem sabe, no
entanto, possa voltar algum dia aqui e fazer elogio à
pessoa do Ministro Francisco Turra.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Per-
doe-me, Senador Luiz Otávio, mas o Partido Pro-
gressista Brasileiro, o PPB do Rio Grande do Sul,
tendo à frente o Presidente Celso Bernardi, tem or-
gulho do Ministro.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – E qual é o
mandato do Presidente Celso Bernardi ou outro que
seja?

Sr. Presidente, antes de encerrar, gostaria
conceder o aparte ao nobre Senador Gilvam Bor-
ges.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Nobre
Senador Luiz Otávio, para nós é uma alegria quan-
do V. Exª, com o brilhantismo de sua presença e de
sua inteligência, da tribuna conclama o PPB a uma
consciência partidária, mobilizando todas as lideran-
ças do seu Estado para aqui estarem presentes e
integrarem esse grande plano. Congratulo-me com
V. Exª pela brilhante manifestação, pois o homem
partidário que segue a doutrina filosófica do partido
é digno de respeito. Sei que V. Exª conclama os seus
correligionários a fazer a grande reforma política para
que os eleitores tenham a oportunidade de melhor
identificar as doutrinas. Portanto, nobre Senador Luiz
Otávio, da região vizinha, do Estado do Pará, quero
parabenizá-lo pela postura elegante e dizer a V. Exª
que reconheço que existem querelas intestinas no
partido quando não há o atendimento de uma lideran-
ça, no caso, do Ministro Turra. Associo-me tanto a V.
Exª quanto ao eminente Senador Pedro Simon
quando exaltam as qualidades e a compe-
tência político-administrativa do Ministro Turra.
Sei que quando V. Exª descer da tri-
buna o Ministro estará pronto para rece-
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ber um telefonema de V. Exª, convocando-o a um
melhor atendimento da demanda do PPB.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Muito obri-
gado. Para encerrar, quero deixar claro, como disse
no início, que participei pela primeira vez da reunião
da Executiva Nacional, onde houve praticamente
unanimidade, pois 45 dos 52 Deputados Federais
disseram a mesma coisa. Portanto, estou aqui não
como porta-voz, mas como reflexo da reunião de
ontem. Se os outros partidos, volto a dizer, estão
satisfeitos, parabéns; se os outros Estados estão
satisfeitos, parabéns; o meu Partido – por unanimi-
dade da Bancada Federal – não está satisfeito. Se
algo tem que ser dito, vamos dizer, incomode a
quem incomodar. Agora, se aqueles que não têm
voto, se aqueles que não vêm aqui fazer o seu tra-
balho têm que ter mais mérito do que quem tem
voto e está nesta Casa defendendo o Governo, tudo
bem. Se o jogo é esse, vamos fazer o jogo da oposi-
ção.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Luiz Otávio, o
Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra, por vinte minutos, o Senador Carlos Patro-
cínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Antes de iniciar o meu pronunciamento per-
mita-me dizer da minha alegria por ver o querido Se-
nador Esperidião Amin, hoje novamente Governador
de Santa Catarina, em nosso plenário. S. Exª, sem
sombra de dúvida, será outra vez o grande Gover-
nador que sempre foi.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o cine-
ma brasileiro, depois de um período de reduzida vi-
sibilidade, não só no cenário internacional como
também nas nossas salas de exibição, vem apre-
sentando trunfos e resultados os mais animadores.
O sucesso no País e no exterior do filme Central do
Brasil é, sem dúvida, o melhor exemplo disso. A
conquista de vários prêmios internacionais, como o
Urso de Ouro, no Festival de Berlim, e o Globo de
Ouro, somada à indicação para o Oscar na catego-
ria de melhor filme estrangeiro, significam um impor-
tante reconhecimento do trabalho de um jovem e lú-
cido diretor, juntamente com o de toda a sua equipe
de profissionais, em um momento especialmente
inspirado. Igualmente dignas de festejo são a premi-
ação da atriz Fernanda Montenegro com o Urso de
Prata, no Festival de Berlim, e a indicação, inédita

para uma latino-americana, para concorrer ao Oscar
de Melhor Atriz, tornando evidente no exterior algo
que há muito sabíamos: o incontestável talento dra-
mático de Fernanda Montenegro. E aproveito este
momento, Sr. Presidente, para, na pessoa de Fer-
nanda Montenegro, homenagear todas as mulheres
brasileiras nesta semana em que se comemora o
Dia Internacional da Mulher.

Mesmo antes da consagração de Central do
Brasil, outros sinais já indicavam um processo de re-
vitalização, tanto industrial quanto artística, de nos-
so cinema. Para continuarmos na esfera do Oscar,
lembremos que a indicação para o prêmio, até há
pouco muito rara para a cinematografia nacional,
tornou-se repentinamente corriqueira – começando
pela de O Quatrilho, em 1996, seguida pela de O
que é isso, companheiro?, no ano passado, duas
produções de inegáveis méritos. O fato de esses fil-
mes não terem arrebatado o prêmio tão cobiçado e
de o mesmo poder ocorrer com o filme de Walter
Salles Júnior, tampouco nos deve impressionar. Não
podemos confundir o significado do Oscar para o ci-
nema com o de uma Copa do Mundo para o futebol:
não temos, no caso, a competição de várias equipes
em igualdade de condições, mas uma premiação
submetida à influência de uma série de interesses
econômicos e balizada por padrões culturais e esté-
ticos que não podem pretender ter validade univer-
sal, pois relacionam-se com o modo essencialmente
norte-americano de ver e de valorizar o cinema. Não
resta dúvida, entretanto, de que as duas presentes
indicações brasileiras para o Oscar, mesmo que não
alcancem o prêmio máximo merecido, representam
mais um importante estímulo à produção cinemato-
gráfica nacional, que sempre se deparou com gran-
des dificuldades para se consolidar economicamen-
te. O que devemos passar a questionar é não ape-
nas se o nosso cinema deve depender desse tipo
de estímulo externo, mas também se o cinema bra-
sileiro, mesmo com o reconhecimento lá fora, terá
condições de sobreviver e continuar criando obras
de valor.

A extinção da Embrafilme, no início do Go-
verno Collor, lançou nossa produção cinematográ-
fica em um estado letárgico, o qual só foi possível
superar com grandes esforços. A edição da cha-
mada Lei Rouanet, ainda no mesmo Governo,
significou o reconhecimento de que não se
pode aplicar à cultura um liberalismo econô-
mico em estado puro, com base no entendi-
mento de que “o mercado deve definir o que
quer”. A Lei Rouanet retomava e reformulava as
disposições da Lei Sarney, concedendo incentivos
fiscais às empresas que financiassem projetos
aprovados pelo Ministério da Cultura.Como a nova
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lei se mostrasse insuficiente para alavancar a pro-
dução cinematográfica, foi aprovada, em 1993, por
iniciativa do Governo Itamar Franco, a Lei do Audio-
visual, de número 8.685, a qual passa a garantir
abatimento, no Imposto de Renda, dos investimen-
tos das pessoas jurídicas na produção de filmes e
de outros produtos audiovisuais, até o limite de 1%
do imposto devido.

Com a manutenção e o aperfeiçoamento das
duas leis, no Governo Fernando Henrique, elevan-
do-se o limite de abatimento no imposto para 3%,
assistimos a uma vigorosa retomada dos investi-
mentos na produção de filmes. Foram concluídos,
com o apoio da Lei do Audiovisual, nove filmes em
1995, dezesseis de 1996 e 21 em 1997. A captação
de recursos para os projetos cinematográficos apro-
vados atingiu R$74,8 milhões em 1997. É nesse
contexto de um novo impulso na produção cinema-
tográfica brasileira que surgem os filmes anterior-
mente citados, com merecido reconhecimento no
exterior.

No final de 1997, entretanto, a crise das bolsas
de valores dos países asiáticos e a situação de in-
certeza na economia dela decorrente diminuíram
consideravelmente a disposição dos nossos empre-
sários em contribuir para o desenvolvimento do ci-
nema nacional. A captação dos recursos pela Lei do
Audiovisual caiu 45%, em 1998, se comparada ao
ano anterior. Inúmeros projetos em andamento per-
manecem em compasso de espera. A constatação
de que alguns riscos ameaçavam o incipiente renas-
cimento cinematográfico brasileiro veio à tona com a
realização do Festival do Cinema de Brasília, em
outubro do ano passado. Em um seminário que dis-
cutia o “cinema brasileiro hoje”, diversos cineastas e
produtores manifestaram a sua apreensão quanto
às perspectivas da nova indústria cinematográfica,
resultando em um documento que sintetizava as dis-
cussões bem como as reivindicações e sugestões
levantadas no encontro, o qual foi entregue ao Mi-
nistro da Cultura, Francisco Weffort. A conclusão a
ser tirada do documento é, antes de tudo, que a Lei
do Audiovisual é importante e deve permanecer,
mas também que ela, por si só, não configura uma
política de apoio ao cinema nacional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não há
dúvida de que o agravamento da crise econômica,
no corrente ano, aponta para dificuldades ainda mai-
ores, ameaçando pôr em colapso a produção cine-
matográfica brasileira. Cabe discutir medidas que
dêem viabilidade a essa importante expressão da
nossa cultura. A questão do cinema transcende, de-
certo, os aspectos puramente econômicos, ainda

que a indústria de produtos culturais constitua, no
mundo contemporâneo, uma atividade de conside-
rável e crescente importância para a geração de
renda e de empregos. Trata-se, no entanto, de algo
ainda mais importante: nossa afirmação como na-
ção autônoma no contexto de um mundo globaliza-
do depende da capacidade de gerar uma cultura
própria, profundamente enraizada em nossa realida-
de e em nossas tradições, ao mesmo tempo em que
é aberta para o povo e para as influências externas,
assimiladas seletivamente.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO)
– V. Exª me concede um aparte?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concedo o aparte ao eminente Senador Eduardo Si-
queira Campos.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO)
– Ilustre Senador Carlos Patrocínio, que tem a hon-
ra, junto comigo e o Senador Leomar Quintanilha,
de representar o Estado do Tocantins, nesta manhã,
quando V. Exª se pronuncia a respeito da cultura,
dos valores culturais, dos investimentos necessários
para o fortalecimento dessas atividades, principal-
mente quando se refere à grande dama da cultura,
do teatro e do cinema brasileiro, Fernanda Montene-
gro. Como prefeito de Palmas, ainda no ano de
1996, com a participação de V. Exª e da nossa Ban-
cada, tive a honra de inaugurar o Espaço Cultural
de Palmas. Um complexo que contempla cinema,
biblioteca, um belo teatro e outras dependências,
onde está sediada hoje a Secretaria de Cultura do
Município de Palmas. Pude experimentar, como pre-
feito, como cidadão, como tocantinense e como bra-
sileiro, o convívio durante três dias com Fernanda
Montenegro, que se apresentou ali e inaugurou aquela
casa; pude constatar a atenção dispensada por essa
mulher, que hoje é motivo de orgulho para todos os
brasileiros, que vai a qualquer recanto deste País
onde seja convidada para divulgar, contribuir, incentivar
os valores culturais. Portanto, Senador Carlos Patrocínio,
quero fazer este registro no seu pronunciamento, para
deixar aqui o nosso agradecimento, não só a ela, como
a Arthur Moreira Lima, Ziraldo e outros grandes nomes
que nos deram essa contribuição ao participarem das
atividades de inauguração do Espaço Cultural de Pal-
mas; e também deixar aqui a nossa esperança de que
Fernanda Montenegro, com todos os produtores e dire-
tores que participaram deste grande projeto, Central do
Brasil, obtenham êxito. Mas, se isso não ocorrer, não
será um demérito para ela e para nós brasileiros.
Já pela simples menção, pela sua participação
e pela sua vida, ela é motivo de grande orgu-
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lho nacional. Parabéns, Senador Carlos Patrocínio,
pelo seu pronunciamento.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço o aparte de V. Exª, que incorporo ao meu
pronunciamento. Gostaria de enaltecer o seu
trabalho, quando prefeito da nossa capital, a capital
mais nova do Brasil, de incentivo à cultura,
construindo um belíssimo espaço cultural, onde
tivemos a oportunidade de receber a presença
sempre marcante de Fernanda Montenegro. Faço
este discurso, neste exato momento, aproveitando o
Dia Internacional da Mulher e, sobretudo, a
proximidade da maior festa do cinema mundial, a
festa do Oscar, de que participarão a nossa
Fernanda Montenegro e o nosso filme Central do
Brasil como indicados. Ainda que não ganhemos o
galardão, nós já teremos chegado muito longe.
Hoje, Fernanda Montenegro e o cinema brasileiro
são expressões da cultura espalhada por todo o
mundo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Senador Carlos Patrocínio, V. Exª me concede um
aparte?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concedo um aparte ao eminente Senador Eduardo
Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Senador Carlos Patrocínio, gostaria de somar ao
pronunciamento de V. Exª o cumprimento a
Fernanda Montenegro, a Walter Salles e a todos
aqueles que colaboraram com o extraordinário filme
Central do Brasil. Tenho convicção de que esse
filme merece ganhar o Oscar. O seu grande
competidor, A Vida é Bela, é também um filme muito
bonito, mas, assistindo aos dois, percebi que há
uma superioridade – claro que torcendo como
brasileiro –, mesmo vendo de forma isenta e
imparcial, na qualidade desse filme pela sua forma
de avaliar os problemas sociais, muito bem
retratados, do nosso Brasil, a maneira como
pessoas que vêm do Nordeste para encontrar
pessoas na cidade do Rio de Janeiro, a busca do
menino por seus familiares. O personagem
protagonizado por Fernanda Montenegro é
lindíssimo e ela está no auge de sua carreira de
atriz. Assim, expressamos, também, a nossa torcida
para que ela ganhe o Oscar. Meus cumprimentos a
V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço o aparte ao eminente Senador Eduardo
Suplicy, que, como eu, estará torcendo pela nossa
querida Fernanda Montenegro e pelo nosso filme
Central do Brasil.

Não assisti ao filme A Vida é Bela, mas tive
informações de que foi muito bem feito também.
Portanto, podemos dizer que a concorrência será

muito difícil, mas estaremos torcendo. Chegou a
hora de o cinema brasileiro mostrar a sua qualidade
e o seu valor.

Deparamo-nos, cotidianamente, com o
fenômeno da banalização da cultura, tanto de
origem interna como externa. No caso específico do
cinema, a inegável hegemonia norte-americana
constitui quase um monopólio, impondo seus
produtos, de qualidade muitas vezes discutível, ao
mercado nacional.

Esquecemo-nos com freqüência, Sr.
Presidente, de que a sociedade brasileira tem a
grande responsabilidade de exigir e incentivar a
produção cultural de qualidade, desenvolvendo,
especialmente em nossos jovens, a sensibilidade e
o espírito crítico, ao invés de estimular a alienação e
o embrutecimento mental e espiritual. Além disso,
devemos, enquanto brasileiros, ter voz própria nas
diversas expressões artísticas; não apenas para
levar ao mundo um ponto de vista único e
insubstituível; mas, sobretudo, para que,
mirando-nos no espelho da obra de arte,
possamos entender-nos melhor. Os cineastas
brasileiros têm, sem dúvida, uma grande contribuição a
oferecer nesse sentido, desde que lhes sejam
oferecidos os meios para que exerçam o seu ofício.

Várias idéias surgiram no intuito de garantir a
continuidade da produção cinematográfica nacional.
Uma vez que as empresas deparam-se,
presentemente, com a perspectiva de diminuição dos
lucros, cumpre criar outros canais de captação de
recursos, além dos propiciados pela Lei do Audiovisual.
A criação de uma linha de crédito específica, com
condições favoráveis, pode representar uma boa
opção. A política de crédito adotada na França, por
exemplo, vem resultando na produção de mais de 180
filmes por ano, o que garante aos filmes franceses
40% do mercado consumidor interno.

Outra questão das mais sérias diz respeito às
dificuldades encontradas na distribuição e exibição dos
filmes nacionais em nosso próprio País. Os filmes
brasileiros, que já chegaram a ocupar metade do
mercado, vinham mantendo na presente década uma
irrisória fatia de 5%. Os últimos anos vêm mostrando,
no entanto, um notável crescimento na receptividade
do público, com quatro títulos que ultrapassaram a
marca de um milhão de espectadores. O número de
ingressos vendidos no primeiro semestre de 1998
alcançou o triplo dos vendidos no mesmo período do
ano anterior, mas essa notável performance se
explica, sobretudo, pela excepcional audiência de O
Noviço Rebelde, com o inexaurível humorista Renato
Aragão, e de Central do Brasil. A produção
cinematográfica brasileira não pode, no entanto,
depender do sucesso ocasional de uns poucos filmes,
ainda que esse sucesso seja muito bem-vindo.
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Mesmo os números citados deveriam ser mai-
ores, pois a publicidade agressiva e os esquemas
de distribuição e exibição favorecem enormemente
os filmes norte-americanos, fazendo com que o ci-
nema brasileiro se torne “estrangeiro em seu próprio
País”, conforme a expressão do cineasta Gustavo
Dahl. Além da proposta polêmica, levantada pelo
próprio Ministério da Cultura, de se taxar adicional-
mente os filmes importados de baixa qualidade, o
chamado “lixo cultural”, clama-se, no mínimo, por
uma melhor fiscalização da cobrança da contribui-
ção por registro de filme estrangeiro, abrangendo os
importantes mercados da televisão aberta e da tele-
visão por assinatura. A criação de um fundo voltado
para a divulgação e distribuição dos filmes brasilei-
ros tem sido também defendida pelos produtores. O
argumento incontestável é que a produção nacional
necessita de visibilidade para atingir o público inter-
no, que já mostrou em inúmeras ocasiões ter inte-
resse pelos filmes brasileiros. Em outras palavras,
não basta produzir filmes: é preciso fazer com que
eles cheguem às pessoas para as quais se desti-
nam.

Há, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, uma série de medidas a serem debatidas
para assegurar a continuidade do presente ressurgi-
mento do cinema brasileiro, debate do qual não se
deve furtar o Congresso Nacional. O risco de inter-
rupção da produção cinematográfica brasileira é
concreto, mas pode, sem dúvida, ser superado, de
maneira que os brasileiros continuem a assistir aos
filmes brasileiros; a ver tanto as qualidades genuí-
nas de nossa cultura como os problemas de nosso
povo. Filmes como Central do Brasil mostram a ne-
cessidade de olharmos para a realidade do País,
pois é nessa mesma realidade que podemos detec-
tar sinais de que é possível transformá-la.

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Carlos Pa-
trocínio, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Se não houver objeção do Plenário, vou
prorrogar a Hora do Expediente por 15 minutos, pois
existem três oradores inscritos, sendo dois para comu-
nicação e a Líder do Bloco de Oposição, Senadora
Marina Silva, a quem concedo a palavra, por cinco mi-
nutos.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC.
Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-

dente, Srªs e Srs. Senadores, ontem vim a esta tri-
buna para externar a nossa preocupação quanto a
algumas manifestações que estavam ocorrendo, no
sentido da quebra de uma tradição no que se refere
à indicação dos membros e das presidências das
comissões.

Naquele momento fiz um apelo ao Colegiado
de Líderes para que se reunisse, porque, desde o
início desta Legislatura, em abordagem pessoal,
tanto da minha parte quanto da do Vice-Líder, Sena-
dor José Eduardo Dutra, junto aos Líderes dos Par-
tidos da Maioria, esse intuito ainda não havia se
concretizado.

O Presidente do Congresso, Senador Antonio
Carlos Magalhães, mediou e conseguiu marcar a re-
união para às 19h no gabinete da Presidência.

O que naquele momento era apenas uma pre-
ocupação com o comportamento da Casa configu-
rou-se, hoje, na prática, em uma postura, no meu
ponto de vista e do entendimento do Bloco, de in-
transigência da Maioria para com a Minoria.

Apenas recapitulando o que está ocorrendo:
pela aritmética instituída, o Bloco de Oposição, que
tem em seus quadros 14 Srs. Senadores, tinha direi-
to à quarta escolha da Comissão para indicação do
Presidente. A terceira escolha é do PSDB, por ser o
terceiro maior Partido, mas a quarta escolha era do
Bloco de Oposição.

Não vou entrar em detalhes da reunião, por-
que o que nos foi comunicado, a mim e ao Senador
Sebastião Rocha que participamos do encontro, é
que a Maioria, que se sentia em dificuldades em ad-
ministrar os seus problemas políticos internos no
que se refere ao preenchimento das vagas, princi-
palmente dos cargos de Presidência, nos dava ape-
nas a Comissão de Infra-Estrutura, criando o prece-
dente de quebra de regra no meio do jogo. Pelo pro-
cesso de escolha por quantidade de membros dos
Partidos ou Bloco, seria o seguinte processo: a pri-
meira escolha seria do PMDB por ser o maior Parti-
do, a segunda, do PFL; e a terceira escolha, do
PSDB. Ao chegar neste ponto, houve uma mudança
nas regras do jogo que nos deixou na seguinte situ-
ação: segundo a maioria, ou seja, a Bancada gover-
nista, o Bloco de Oposição nem sequer teria o direi-
to à quarta escolha, nem à quinta, nem à sexta, mas
à sétima, o que não significa uma escolha, mas uma
imposição. E essa “sétima escolha”, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é a Comissão de Infra-Estrutura.
Do ponto de vista do Bloco, que acabou de reu-
nir-se, nenhuma comissão é periférica nem menos
importante; todas são importantes. Porém, há um
ponto relevante: quem faz a comissão ser mais ou
menos importante somos nós, Senadores.
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Lembro-me que, quando entrei nesta Casa, a
Comissão de Assuntos Sociais era considerada pe-
riférica. Graças ao trabalho do Senador Ademir
Andrade e dos membros que a compõem – quero
registrar que o Presidente não faria um bom traba-
lho se não fosse a participação efetiva dos seus
membros –, fizemos com que a comissão passasse
a ser respeitada, atuante e desse uma grande con-
tribuição à Casa.

A Comissão de Educação agora será escolhi-
da pelo PSDB. É incrível como isso aconteceu! O
partido tinha o direito à quarta escolha, cedeu-a
para o PMDB; o PSDB, então, fez a quinta e a sexta
escolhas e nos impôs a sétima, de Infra-Estrutura.

Avaliamos e vamos aceitar a Comissão de
Infra-Estrutura. A nossa candidata continua sendo a
Senadora Emilia Fernandes.

Essa Comissão não é menos importante, Sr.
Presidente; ela é muito importante. Nela debatere-
mos assuntos como, por exemplo, o Imposto Verde,
que servirá para que o Ministério dos Transportes
faça estradas; vamos debater o ano de privatização
da Telebrás, do ponto de vista do consumidor; de-
bateremos também a questão da cisão Chesf/Eletro-
norte, que é um assunto muito importante, e vários
outros temas. É por isso que aceitaremos.

Sr. Presidente, quero registrar que foi a Banca-
da do Governo, a maioria, que colocou a Oposição
numa condição de rolo compressor. E quando a mi-
noria é massacrada, resta-lhe apenas um meio, que
é exatamente o de usar os dispositivos assegurados
pelo Regimento para poder continuar exercitando as
suas prerrogativas de participação nas decisões da
Casa. E o nosso guardião, o nosso baluarte serão a
Constituição e o Regimento Interno.

Houve uma quebra da tradição; isso não ocor-
reu nem na época da ditadura, como falei ontem.
Ainda não compreendi exatamente qual é a estraté-
gia do Governo em agir dessa forma. Mas tenho ab-
soluta certeza de que nós, do Bloco de Oposição,
faremos na Comissão de Infra-Estrutura aquilo que
merece ser feito em todas as comissões, como
ocorreu com a Comissão de Assuntos Sociais.

Sr. Presidente, existia um grupo de pessoas
que sempre consultava um sábio quando tinha que
mudar para outra cidade. E o sábio perguntava a
essas pessoas como era o lugar onde moravam.
Elas respondiam que era um lugar muito ruim; qua-
se não se reuniam, não havia quorum, que era pés-
simo aquele lugar. Ele fez a mesma pergunta a um
outro grupo de pessoas, que respondeu que o lugar
de onde vinham era bom; reuniam-se, havia quo-

rum. Para aqueles que diziam que o lugar anterior
era muito ruim, o sábio dizia que, com certeza, o
novo lugar também seria muito ruim. Para aqueles
que consideravam o seu antigo lugar muito bom, ele
dizia que o novo seria muito bom.

É com esse espírito que vamos para a Comis-
são de Infra-Estrutura; é com esse espírito de res-
ponsabilidade para resolver os problemas do País,
de respeito à democracia, de respeito ao direito de a
minoria se expressar que vamos observar o Regi-
mento Interno e a Constituição Federal.

Sr. Presidente, continuamos ainda com a nos-
sa candidata, a Senadora Emilia Fernandes; e, por
direito, estamos indicando, para a Vice-Presidência
da Comissão de Assuntos Sociais, a Senadora He-
loisa Helena.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra a Senadora Heloisa Helena
por cinco minutos.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
tenho acompanhado, com muita atenção e preocu-
pação, o que tem sido veiculado na imprensa nacio-
nal em torno da reforma do Judiciário. Tenho acom-
panhado a notícia com atenção porque sei que esse
é um tema extremamente necessário. É valoroso
que esse assunto seja debatido com a sociedade e
é importante que seja rediscutido, inclusive nesta
Casa, os limites para a dita autonomia na gestão
administrativa e financeira entre os Poderes.

É exatamente por isso que, na segunda-feira,
estarei apresentando um projeto que limita também
os percentuais de comprometimento do Judiciário
em relação à receita líquida e real dos Estados.
Entendo que este é um tema que merece a atenção
nacional.

Entretanto, também tenho ouvido esse debate
com muita preocupação porque ele tem sido veicu-
lado para a opinião pública com uma troca de acu-
sações estéreis e que, infelizmente, não elevam
nem qualificam o debate. Não tenho dúvida de que
muitas acusações que têm sido levantadas em torno
do Poder Judiciário são extremamente pertinentes,
e toda a sociedade, qualquer pessoa de bom-senso,
independentemente de convicções ideológicas ou fi-
liação partidária, consegue compreender essas críti-
cas. Porém, a partir do momento que se tornam
acusações estéreis, elas impossibilitam que pos-
samos fazer um grande debate em relação a meca-
nismos concretos, ágeis e eficazes para que tenhamos um
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controle social e para que possamos realmente rea-
lizar a reforma do Judiciário.

É em função disso que estamos apresentando
um requerimento para que seja formada uma comis-
são especial, a fim de que tenhamos nesta Casa re-
presentantes da sociedade civil e do Poder Judiciá-
rio para tratarmos da questão.

O nível em que o assunto tem sido veiculado
pela imprensa nacional não fortalece o importante
debate que temos que fazer com a sociedade.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos
Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE. Para uma comunicação inadiável.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, no ano de 1995, no primeiro man-
dato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o
então Presidente do Senado, Senador José Sarney,
recebeu uma carta do Chefe da Nação, assumindo
o compromisso de que a Petrobras, em nenhuma hi-
pótese, seria objeto de privatização.

O Governo assumiu, então, os seguintes com-
promissos:

1 – que a Petrobras não será passível de pri-
vatização;

2 – que a União não contratará empresas para
pesquisa e lavra em áreas que tenham produção já
estabelecida pela Petrobras, áreas essas em que
permanecerão observadas as normas do novo mo-
delo com a citada companhia estatal;

3 – que nas licitações para concessão de pes-
quisa e lavra, no caso de igualdade das propostas
apresentadas, seja assegurado à Petrobras o direito
de preferência nas contratações.

Esse é um documento histórico, que nasceu
em decorrência de uma discussão surgida no âmbi-
to do Senado quando do andamento da Proposta de
Emenda Constitucional nº 06, que quebrava o mo-
nopólio do petróleo. O Presidente da República as-
sumiu esse compromisso; no entanto, apesar de di-
zer publicamente, como ocorreu na semana passa-
da, que não é sua intenção fazer a privatização da
Petrobras, também afirmou, conforme publicado no
Estado de S.Paulo, que não descarta a possibilida-
de de, no futuro, depois de feitos os estudos e se o
País achar que é bom, as estatais serem vendidas.
Sua Excelência referia-se, naturalmente, não só à
Petrobras, mas também ao Banco do Brasil e à Caixa
Econômica Federal, e falava não em privatização,
mas num eufemismo chamado “racionalização”, para

adaptar a empresa aos novos tempos, ou seja, à
venda das subsidiárias da Petrobras. A mais impor-
tante delas, na nossa opinião, é a BR Distribuidora.

Para fazer seus altos investimentos em pes-
quisa, prospecção, exploração e refino, a Petrobras
precisa de receita. Assim, a venda das suas subsi-
diárias será o começo da privatização intencionada
pelo Governo. Aliás, Sr. Presidente, o Jornal do
Brasil publica um artigo que retrata esta nossa pre-
ocupação, citando as seguintes estratégias:

1 – reduzir o poder de ação da Petro-
bras, diminuindo seu orçamento de investi-
mento, em 1999, de U$5 bilhões para U$2 bi-
lhões;

2 – suspender e impedir novas parceri-
as da Petrobras com empresas, nacionais
ou estrangeiras, para exploração e produ-
ção de campos de petróleo;

3 – extinguir a parceria com o Grupo
Odebrecht para a construção do Pólo Petro-
químico de Paulínia, em São Paulo, e de
outros projetos;

4 – cancelar áreas de exploração con-
cedidas à Petrobras e devolvê-las à Agência
Nacional do Petróleo;

5 – interromper o programa da Petro-
bras de reparos de navios ou de sua adap-
tação para plataformas de petróleo, no Rio
de Janeiro;

6 – eliminar da mídia as campanhas
publicitárias que enaltecem as conquistas
tecnológicas e operacionais da Petrobras;

7 – desmantelar o Cenpes, consagra-
do centro de pesquisas, que possibilitou à
Petrobras tornar-se líder mundial na explo-
ração petrolífera em águas profundas;

8 – começar a privatização pela venda
das refinarias, dos dutos e da BR Distribui-
dora, o setor mais rentável da cadeia produ-
tiva de petróleo;

9 – colocar por preço vil a venda de
31,27% das ações que excedem as necessá-
rias para que a União assegure o controle aci-
onário da estatal, protelando a sua venda,
que poderia ter sido realizada antes da crise
da Rússia, quando o mercado acionário era
mais favorável para a colocação de um vul-
toso lote de títulos, cujo preço chegou então
a ser estimado entre US$5bilhões e US$6
bilhões;

10 – finalmente; solicitar ao Congresso
autorização legal para vender os 51% de
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ações do controle acionário, para liqüidar de
vez a Petrobras.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou
fazendo esta comunicação inadiável para manifestar
a preocupação do Bloco de Oposições ante as de-
clarações do Presidente da República e as ações
que estão sendo desencadeadas no sentido de en-
fraquecer a nossa maior empresa. A venda das sub-
sidiárias implica redução profunda das receitas da
nossa grande estatal, a Petrobras. Com seu enfra-
quecimento, sem poder competir no mercado nacio-
nal e internacional, no futuro ela será, fatalmente,
objeto de leilão para venda.

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocí-
nio.

É lido o seguinte:

Ofício Nº 78/99 – GLDPT

Brasília, 11 de março de 1999

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência que proceda às

seguintes alterações na designação dos membros
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura:

Senadora Emília Fernandes, titular
Senador Eduardo Suplicy, suplente
Atenciosamente, Marina Silva, Líder do Bloco

Parlamentar de Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Será feita a substituição, conforme solicitado.
Sobre a mesa, requerimento que serão lidos

pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 75, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a criação

de uma Comissão Especial Interna, composta de 11
Senhores Senadores, para, no prazo de sessenta
(60) dias discutir, com a sociedade, ministros e juí-
zes a fim de colher subsídios para a reforma do Po-
der Judiciário.

Justificação

A crise atual pela qual atravessa o País requer
a união de esforços dos Poderes Legislativos, Judi-
ciário e Executivo a fim de melhor servirem a socie-

dade, que já vem sendo tão penalisada por dificul-
dades, com o desemprego e o aprofundamento da
exclusão social e econômica, não sendo momento
para discórdias ou acusações recíprocas e estéreis
como as que têm sido veiculadas pela imprensa na-
cional.

Nessa esteira, é importante que paremos para
discutir e sistematizar subsídios, em função de um
Poder Judiciário mais eficaz, ouvindo os Ministros
dos Tribunais Superiores e Regionais, Juízes, repre-
sentantes da Ordem dos Advogados do Brasil e de
outros segmentos envolvidos com a questão. Assim
sendo, o que se apresenta como melhor alternativa
para o encaminhamento da questão é a criação da
Comissão Especial Interna de que trata esse reque-
rimento.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. – Se-
nadora Heloísa Helena ,  PT/AL.

REQUERIMENTO Nº 76, DE 1999

Solicita seja convocado o Sr. Minis-
tro de Minas e Energia, a fim de prestar
esclarecimentos sobre processo de ci-
são da Eletronorte com o objetivo de sua
privatização.

Requeiro a V. Exª, com fundamento nos termos
do art. 50, da Constituição Federal, com a redação
dada pela ECR nº 2/94, cominado com o art. 397 do
Regimento Interno do Senado Federal, que se digne
adotar as providências necessárias à convocação
do Sr. Ministro de Minas e Energia, Rodolpho Touri-
nho Neto, para comparecer a esta Casa, a fim de
prestar esclarecimentos sobre o processo de privati-
zação e cisão das Centras Elétricas do Norte do
Brasil S/A – ELETRONORTE.

Justificação

O País atravessa neste momento uma das pio-
res crises de sua história republicana, na qual está
em jogo nosso próprio destino como Nação, notada-
mente porque majorou-se a dívida interna e externa,
e, por outro lado, liquidou-se o patrimônio produtivo
do Brasil, com as privatizações em diversos setores
da economia, inclusive, em setores de natureza es-
tratégica.

As decisões políticas de privatização, dentro
do atual modelo adotado e no contexto da cisão da
Eletronorte, assumem extraordinária importância,
dada sua repercussão direta e violenta sobre a vida
econômica e social da população da região Norte.

A inviabilização financeira da Eletronorte foi al-
cançada por meio da manutenção dos subsídios na
venda de energia elétrica tanto para os consumido-
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res industriais na região Norte, em especial para as
empresas do alumínio. Houve, porém, uma modifi-
cação na política da União para a concessão des-
ses subsídios. Seu valor deixou de ser pago por to-
das as empresas brasileiras do setor elétrico e pas-
sou a ser bancado exclusivamente pela Eletronorte.
Tal política fez com os sistemas elétricos da Eletro-
norte se tornassem financeiramente deficitários e
apresentassem prejuízos ano após ano.

O instrumento legal que permitiu a transferên-
cia dos ônus com subsídios para a Eletronorte foi a
Lei nº 8.631/93. Essa lei acabou com o sistema de
equalização tarifária, que permitia que os subsídios
fossem pagos por todo o sistema elétrico brasileiro,
implicando, na prática, transferência de recursos em
benefício da região Norte.

Como conseqüência dessa política destrutiva,
todos os sistemas elétricos que fazem parte da Ele-
tronorte, com exceção da Hidroelétrica de Tucuruí,
são deficitários.

Contudo, agora o Governo Federal quer pro-
mover a cisão da Eletronorte do restante da Eletro-
norte e, dessa forma, facilitar a aquisição pelo capi-
tal privado da parte lucrativa da empresa. A divisão
da Eletronorte em seis outras empresas representa-
rá o naufrágio definitivo dos seis sistemas elétricos
que abastecem toda a região Norte, além do oeste
do Maranhão e do norte de Mato Grosso. Caso se
concretize, o Governo colocará em sério risco esse
abastecimento, comprometendo as perspectivas de
desenvolvimento para toda a região.

Dadas a gravidade da situação e as
evidências de uma condução no mínimo
inconsistente da política de privatização e
desenvolvimento da região Norte, é imprescindível
que esta Casa, no exercício de sua função
fiscalizadora do Executivo e do seu mandato de
defesa dos interesses nacionais e populares, tenha
acesso a todas as informações necessárias e
esclarecimentos pertinentes para uma avaliação
em profundidade da geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica na região
amazônica, em face da sua natureza estratégica e
de preservação da Soberania Nacional, assim
como das alternativas que possam ser propostas
para fazer frente à atual situação deficitária da
Eletronorte.

Diante disso, considerando de extrema perti-
nência a realização de audiência pública com a pre-
sença do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia,
Dr. Rodolpho Tourinho Lopes.

Sala das Sessões 11 de março de 1999. – Se-

nador Ademir Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Os requerimentos lidos serão publicados e,
posteriormente, incluídos em Ordem do Dia, na for-
ma do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º secretário en exercício, senador Carlos Patro-
cínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 77, DE 1999

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia, a respeito do proces-
so de privatização e cisão da Eletronorte.

Requeiro a V. Exª, com fundamento nos termos
do art. 50, § 2º da Constituição Federal, com a reda-
ção dada pela ECR nº 2/94, combinado com o arts.
215, I, alínea a e 216, ambos do Regimento Interno
do Senado Federal, que se digne adotar as provi-
dências necessárias para solicitar informações ao Sr.
Ministro de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho
Neto, relativa ao processo de privatização e cisão da
Eletronorte, respondendo as seguintes questões:

1. Quais foram os fatores e circuns-
tâncias determinantes da decisão de se
privatizar as Centrais Elétricas do Norte
do Brasil S/A – ELETRONORTE?

2. O que motivou a decisão de dividir
a Eletronorte em seis outras empresas?

3. Quais as conseqüências da cisão
da Eletronorte?

4. Caso seja efetivada a cisão da
Eletronorte, quais sistemas isolados serão
primeiramente privatizados? E quando?

5. Considerando que as empresas
oriundas da cisão da Eletronorte são de-
ficitárias, com exceção de Tucuruí:

5.1. De onde virão os recursos ne-
cessários para cobrirem os déficits dos
outros sistemas da Eletronorte? Do Te-
souro Nacional? Ou do aumento na tarifa
de energia elétrica para a sociedade?

5.2. Como garantir a não interrup-
ção do fornecimento de energia elétrica
nas localidades distantes e com menos
possibilidade de retorno financeiro?

6. Que mecanismo e incentivos uti-
lizará o Governo para privatizar empre-
sas claramente deficitárias?

7. Que tipo de política o Governo desenvolverá
para evitar o monopólio pr ivado no se-
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tor de geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica na região da
Amazônia?

Justificação

O País atravessa nestes momentos uma das pi-
ores crises de sua história republicana, na qual está
em jogo nosso próprio destino como Nação, notada-
mente porque majorou-se a dívida interna e externa,
e, por outro lado, liquidou-se o patrimônio produtivo do
Brasil, com as privatizações em diversos setores da
economia, inclusive, em setores de natureza estratégi-
ca.

As decisões políticas de privatização, dentro
do atual modelo adotado e no contexto da cisão da
Eletronorte, assumem extraordinária importância,
dada sua repercussão direta e violenta sobre a vida
econômica e social da população da região Norte.

A inviabilização financeira da Eletronorte foi al-
cançada por meio da manutenção dos subsídios na
venda de energia elétrica para os consumidores indus-
triais na região Norte, em especial as empresas do alu-
mínio. Houve, porém, uma modificação política da
União para a concessão desses subsídios. Seu valor
deixou de ser pago por todas as empresas brasileiras
do setor elétrico e passou a ser bancado exclusivamen-
te pela Eletronorte. Tal política fez com que os siste-
mas elétricos da Eletronorte se tornassem financeira-
mente deficitários e apresentassem prejuízos ano após
ano.

O instrumento legal que permitiu a transferência
dos ônus com subsídios para a Eletronorte foi a Lei nº
8.631/93. Essa lei acabou com o sistema de equaliza-
ção tarifária, que permitia que os subsídios fossem pa-
gos por todo o sistema elétrico brasileiro, implicando,
na prática, transferência de recursos em benefício da
região Norte.

Como conseqüência dessa política destrutiva, to-
dos os sistemas elétricos que fazem parte da Eletronor-
te, com exceção da Hidroelétrica de Tucuruí, são defici-
tários.

Contudo, agora o Governo Federal quer promo-
ver a cisão da Eletronorte e, dessa forma facilitar a
aquisição pelo capital privado da parte lucrativa da em-
presa. A divisão da Eletronorte em seis outras empre-
sas representará o naufrágio definitivo dos seis siste-
mas elétricos que abastecem toda a região Norte, além
do oeste do Maranhão e do norte do Mato Grosso.
Caso se concretize, o Governo colocará em sério risco
esse abastecimento, comprometendo as perspectivas
de desenvolvimento para toda a região.

Dadas a gravidade da situação e as evidências

de uma condução no mínimo inconsistente da política
de privatização e desenvolvimento da região Norte, é
imprescindível que esta Casa, no exercício de sua fun-
ção fiscalizadora do executivo e do seu mandato de
defesa dos interesses nacionais e populares, tenha
acesso a todas as informações necessárias e esclare-
cimentos pertinente para uma avaliação em profundida-
de da geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica na região amazônica, em face da sua natureza
estratégica e de preservação da Soberania Nacional,
assim como das alternativas que possam ser propostas
para fazer frente à atual situação deficitária da Eletro-
norte.

Dentro deste quadro, é extremamente importante
ter respostas claras às questões acima mencionadas.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. – Sena-
dor Ademir Andrade.

(À Mesa, para decisão.)

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –
O requerimento lido será publicado e, posteriormente,
remetido à mesa para decisão, nos termos regimentais.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que se-
rão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 111, DE 1999

Institui o Dia Nacional de luta pela Re-
forma Agrária e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia 17 de abril como o Dia

Nacional de Luta pela Reforma Agrária.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Existem hoje no Brasil 4,5 milhões de famílias de
trabalhadores rurais sem terra. Em 22 estados da Fe-
deração existem mais de 40.000 famílias acampadas à
margem das estradas ou em terreno cedidos a títulos
precário.

De acordo com os dados oficiais do governo
(IBGE), existem atualmente no Brasil em torno de 23
milhões de trabalhadores rurais, que representam 42%
da população economicamente ativa. Deste total, 4,5
milhões de famílias são de trabalhadores rurais sem
terra, que estão inseridos nas categorias de parcei-
ros, meeiros, arrendatários e minifundistas. A
este número somam-se os 6 milhões de trabalhado-
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res assalariados rurais, concentrados na região
nordeste do País.

A estrutura fundiária do Brasil registra que 1%
dos proprietários detêm 44% de todas as terras, re-
produzindo uma sociedade permanentemente confli-
tiva. Somente no ano de 1994 (CPT), foram 485
conflitos. Os dados do censo agrícola mostram que
dos 376 milhões de hectares cobertos pelos 5,8 mi-
lhões de hectares, ou 2, 67% do total. No outro, os
50 mil latifundiários que cobrem mais de mil hecta-
res, detêm 165 milhões de hectares, portanto 16 ve-
zes mais. O IBGE traz ainda a situação de 61 esta-
belecimentos de mais de 100 mil hectares que utili-
zam para lavouras apenas 0,14% do total. A realida-
de é que a maior parte das terras agrícolas do País
é utilizada como reserva de valor por grandes pro-
prietários.

A implantação da reforma agrária consiste numa
política de reestruturação da propriedade da terra, as-
sociada à redefinição dos instrumentos de política
agrícola e de uma adequação da política social de for-
ma a dar condições de maior igualdade na posse e
exploração da terra com vistas a objetivos democrati-
zantes subjacentes nos planos sociais, econômicos e
políticos. A reforma agrária faz parte de um projeto
estratégico de desenvolvimento nacional que objeti-
va a democratização da terra e do poder.

A pressão legítima dos trabalhadores rurais
para obter do Estado políticas que efetivem o aces-
so à terra e à produção, decorrem da própria Consti-
tuição Federal, ao estabelecer que um dos objetivos
fundamentais da república é a erradicação da po-
breza e da marginalização, bem como a redução so-
cial; que a União está facultada a desapropriar o
imóvel rural que não cumpre a sua função social; e
que a destinação das terras públicas e devolutas
deverá compatibilizar-se com planos de reforma
agrária.

A violência instaurada no campo, que só tem
os trabalhadores rurais como vítimas, aponta como
causas fundamentais, o histórico descompromisso
dos governos para com a correção da perversa es-
trutura da propriedade da terra no Brasil e a tradicio-
nal impunidade dos crimes do latifúndio.

O quadro de violência que impera na área rural
do País, não se esgota em suas sinistras estatísti-
cas aferidoras dos assassinatos dos trabalhadores.
Para o ano de 1995, a Comissão Pastoral da Terra
(CPT) contabilizou a existência, em todo território
nacional, de mais de 25 mil casos de trabalhadores
rurais submetidos à condição de trabalho escravo.
Afora a violência patrocinada pelo Estado, manifesta
pelo aumento da pobreza no meio rural.

Corumbiara, Eldorado dos Carajás e demais
episódios de brutalidade que já ceifaram a vida de
mais de dezenas de camponeses, nos levam a,
dentre outras iniciativas e como uma reivindicação
dos movimentos de trabalhadores rurais, propor o
dia 17 de abril – dia do massacre contra os trabalha-
dores rurais sem terra (19 mortos) promovido pela
Polícia Militar do Pará em Eldorado dos Carajás –
como o Dia Nacional de Luta Pela Reforma Agrária.

Esta propositura vem de encontro, também, à
decisão tomada em 18 de abril de 1996, na cidade
de Clascala, México, durante encontro internacional
de organizações camponesas – 69 organizações
dos quatro continentes – que definiram o dia 17 de
abril como o dia mundial de luta pela reforma agrária
e contra a violência, em memória dos trabalhadores
rurais sem terra assassinatos em Carajás (PA).

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. – Se-
nadora Marina Silva.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 112, DE 1999

Altera a redação dos arts. 71 e 73 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que
“dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social, e dá outras provi-
dências” estendendo o salá-
rio-maternidade à trabalhadora autôno-
ma.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 71 e 73 da Lei nº 8.213, de 24

de julho de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 71. O salário-maternidade é devido à
segurada empregada, à trabalhadora avulsa e
autônoma, à empregada doméstica e à
segurada especial, observado o disposto no
parágrafo único do art. 39 desta Lei, durante
cento e vinte dias, com início no período entre
vinte e oito dias antes do parto e a data da
ocorrência deste, observadas as situações e
condições previstas na legislação no que
concerne à proteção à maternidade.

Parágrafo único. A segurada especial, a
autônoma e a empregada doméstica podem
requerer o salário-maternidade até noventa dias
após o parto.

..............................................................
Art. 73. O salário-maternidade será pago

diretamente pela Previdência Social à
trabalhadora autônoma em valor correspon-
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dente à média dos últimos doze meses de
salário-de-contribuição, respeitada carência
de doze meses; à empregada doméstica,
em valor correspondente ao de seu ultimo
salário-de-contribuição; à segurada
especial, no valor de um salário mínimo,
observado o disposto no regulamento desta
lei."

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias contados de sua publicação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Já em 1919, a Convenção nº 3, de 1919, da
OIT, ressalta, como principais aspectos sobre os
quais deve recair a proteção da lei, a licença de seis
semanas antes e seis semanas depois do parto, a
assistência à maternidade, consistente num auxílio
econômico destinado a cobrir o acréscimo de des-
pesas supervenientes, nessas ocasiões, a ser pago
pelo Poder Público, ou pelas instituições previden-
ciárias de cada país, além de assistência gratuita
de médico ou parteira e, enfim, facilidade durante
a amamentação do filho, com direito a dois repou-
sos especiais diários, de meia hora cada um.

Não resta dúvida que a maternidade merece a
proteção da legislação, especialmente no que con-
cerne ao benefício do salário-maternidade. Ele é ab-
solutamente necessário sob o prisma social e está em
consonância com as diretrizes internacionais relativas
à matéria.

Na verdade, não há como discriminar a mulher
trabalhadora autônoma e não lhe permitir a tranqülida-
de necessária para o acompanhamento e amamenta-
ção do recém-nascido.

Assim como à trabalhadora empregada é asse-
gurada a licença-gestante, sem prejuízo do emprego e
do salário, com duração de cento e vinte dias, enten-
demos ser de justiça social estender o mesmo benefí-
cio à autônoma, que, muitas vezes, fica numa situa-
ção de desamparo ainda maior e, por isso, é obrigada
a abreviar o tempo que passaria junto ao seu filho.

Ademais, sendo a autônoma segurada obrigató-
ria da Previdência Social, não há que lhe negar tal di-
reito, até porque, recentemente, a trabalhadora rural,
que é segurada facultativa e não é assalariada, pas-
sou a fazer jus a esse benefício.

Por constituir o presente projeto iniciativa de
grande alcance social, estamos convencidos que con-
tará com o apoio de nossos Pares.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. – Se-
nadora Marina Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefíci-
os da Previdência Social e dá outras provi-
dências.

..............................................................

SUBSEÇÃO VII
Do Salário-Maternidade

Art. 71. O salário-maternidade é devido à segu-
rada empregada, à trabalhadora avulsa, à empregada
doméstica e à segurada especial, observado o dispos-
to no parágrafo único do art. 39 desta lei, durante 120
(cento e vinte) dias com início no período entre 28
(vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrên-
cia deste, observadas as situações e condições pre-
vistas na legislação no que concerne à proteção à ma-
ternidade (Redação dada pela Lei nº 8.861, de
25-3-94).

Parágrafo único. A segurada especial e a
empregada doméstica podem requerer o
salário-maternidade até 90 (noventa) dias após o parto.
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.861, de 25-3-94).

Art. 72. O salário-maternidade para a segurada
empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa
renda mensal igual à sua remuneração integral e será
pago pela empresa efetivando-se a compensação
quando do recolhimento das contribuições, sobre a fo-
lha de salários.

Parágrafo único. A empresa deverá conservar
durante 10 (dez) anos os comprovantes dos paga-
mentos e os atestados correspondentes para exame
pela fiscalização da Previdência Social.

Art. 73. O salário-maternidade será pago direta-
mente pela Previdência Social à empregada domésti-
ca, em valor correspondente ao do seu último salá-
rio-de-contribuição, e a segurada especial, no valor de
1 (um) salário mínimo, observado o disposto no regu-
lamento desta lei. (Redação dada pela Lei nº 8.861,
de 25-3-94).
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 113, DE 1999

Proíbe a criação, reprodução, impor-
tação e comércio de cães da raça Pit Bull.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Ficam proibidos em todo o território na-
cional a criação, reprodução, importação e comércio
de cães da raça Pit Bull, puros ou mestiços.

Parágrafo único. Os cães referidos no caput
deste artigo deverão ser castrados no prazo de 90
(noventa) dias da publicação desta lei.

Art. 2º Todo cão da raça Pit Bull deverá ser re-
gistrado perante a prefeitura municipal ou órgão
competente da localidade onde se encontre.

Art. 3º As prefeituras municipais ou órgãos por
ela autorizados manterão o registro dos cães de que
trata esta lei e emitirão certificados onde conste,
obrigatoriamente:

I – o nome do proprietário ou possuidor, sua
qualificãção e endereço;

II – o nome do cão, data de nascimento e o
nome dos seus pais;

III – a origem do cão e a qualificação do ven-
dedor, caso adquirido de terceiros;

IV – certificado de vacinação contra hidrofobia;
V – laudo de castração do animal, assinado

por médico veterinário.
Art. 4º Todo proprietário ou possuidor deverá

promover o registro do cão no prazo improrrogável
de 90 (noventa) dias da publicação desta lei.

Art. 5º É vedada a circulação de cães de raça
Pit Bull em vias e logradouros públicos sem o uso
de guia e focinheira, bem como a realização de lu-
tas em rinhas ou fora delas.

Art. 6º Os cães que se encotrem em desacor-
do com as disposições da presente lei ficarão sujei-
tos a apreensão e sacrifício pela autoridade compe-
tente.

Art. 7º Além das cominações previstas no Có-
digo Penal e na Lei de Contravenções Penais, cons-
titui contravenção penal punível com 3 (três) meses
a 1 (um) ano de prisão simples ou multa de 3 (três)
a 10 (dez) salários mínimos violar as disposições da
presente lei.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogados as disposiçõs em contrário.

Justificação

A proliferação indiscriminada de cães da raça
Pit Bull no Brasil, sem um efetivo controle do Poder
Público, tem ocasionado um número assustador de
acidentes com os referidos animais.

Reportagens recentes da TV Globo mostraram
a crueldade perpetrada contra os cães em rinha lo-
calizada em cidade satélite de Brasília e a ferocida-
de do ataque de um Pit Bull a uma criança de ape-
nas 4 anos de idade, salva, ironicamente, por uma

cadela vira-lata.
Conhecido oficialmente pelos criadores como

American Pit Bill Terrier, tem sua origem nos Bull-
dogs europeus cruzados com alguns tipos de Terri-
es. São, na verdade, cães de rinha, que agregam a
agressividade e a força dos Bulldogs e a agilidade
dos Terries. Cães de briga e de alta periculosidade
à população, são criados na maioria das vezes sem
o necessário cuidado em relação à segurança, ex-
pondo todos nós ao perigo de um ataque.

Por essa razão, o presente projeto tem por es-
copo proibir a criação, reprodução e comercializa-
ção de cães Pit Bull. Os cães que atualmente este-
jam no território brasileiro serão submetidos a um
registro especial e deverão ser castrados, objetivan-
do a não procriação da raça. Contempla também o
projeto a possibilidade de os cães serem sacrifica-
dos caso seus proprietários não observem as regras
nele contidas, bem como institui sanções penais es-
pecíficas, além das eventualmente sujeitas ao Códi-
go Penal e à Lei de Contravenções Penais.

Espero, pois, a aprovação dos nobres pares à
proposta, certo de que a medida irá contribuir para a
eliminação de acidentes envolvendo os cães da
raça Pit Bull.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. – Se-
nador Leomar Quintanilha.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848/40
(Código Penal)

..............................................................................

DECRETO-LEI Nº 3.688/41
(Lei de Contravenções Penais)

..............................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 114, DE 1999

Dispõe sobre a divulgação, pelos veícu-
los de comunicação de massa, de produtos
e serviços relacionados a sexo e a erotismo

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibida às empresas jornalísticas e às

que a elas se equiparem, nos termos da Lei nº 7.300, de
27 de março de 1985, a divulgação de números de tele-
fones para ligações eróticas.

Parágrafo único. Considera-se ligação erótica o
chamado “sexo por telefone”, no qual o usuário ouve
sons e frases que simulam práticas sexuais.
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Pena: 1 (uma) vez e meia o valor mais alto co-
brado pela empresa pelo tempo ou pelo espaço,
para efeito de publicidade; na reincidência, dobre-se
a pena; na insistência, detenção de 3(três) meses a
1 (um) ano, e multa de 1(um) a 20(vinte) salári-
os-mínimos, conforme o disposto no art. 17 da Lei
nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Preceitua a Constituição em vigor que um dos
princípios a serem atendidos pela produção e pela
programação das emissoras de rádio e televisão é o
“respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e
da família”. (art. 221,IV). Não é isto, porém, ao que
assistimos diariamente.

Tampouco os veículos impressos – jornais e
revistas -, em sua maioria, cumprem o disposto no
art. 17 da Lei nº 5.249, de 9 de fevereiro de 1967,
que lhes proíbe “ofender a moral pública e os bons
constumes”.

A frebe dos “disque” e dos “tele” invade as re-
sidências, aliciando os mais incautos, os solitários,
os crédulos, os curiosos, os mais influenciáveis.
Esses adjetivos, quase todos, caracterizam o ado-
lescente que, principalmente durante o horário de
trabalho dos pais, encontra-se exposto a situações
que variam do embuste de um “disque-anjo”, que
garante a identificação do anjo da guarda de cada
um, ao erostimo deturpado de um “tele-pornô”, em
que jovens de ambos os sexos ouvem aberrações
referentes a atividades sexuais.

Vivemos na era comunicação. Precisamos, no
entanto,Zelar para que o poder desses veículos não
seja utilizado para deformar ou malformar as perso-
nalidades dos nossos jovens.

O inciso XXXIII do art. 7º da Carta Magna proí-
be “... qualquer trabalho a menores de quatorze
anos...”, é clara a intenção do legislador : proteger a
criança, o pré-adolescente e o adolescente. No en-
tanto, em entrevista a uma emissora de televisão,
indivíduos que atuam na área do chamado “sexo
por telefone” revelaram que essas faixas etárias
constituem a maior clientela desse tipo de serviço.
Transgridem conscientemente, portanto, § 4º do art.
227 da Lei Maior, que determina:

“Art. 227. É dever da família, da socie-
dade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o di-

reito à vida, à saúde(...) à dignidade, ao res-
peito(...) além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, explo-
ração, violência, crueldade e opressão.

§ 4º A lei punirá severamente o abuso,
a violência e a exploração sexual da criança
e do adolescente."

Preceitua, também, a Constituição em vigor,
em seu art.220, § 3º, II:

“Art.220.  .............................................
............................................................
§ 3º Compete à lei federal:
............................................................
............................................................
II – estabelecer os meios legais que

garantam à pessoa e à família a possibilida-
de de se defenderem de programas ou pro-
gramações de rádios e televisão que contra-
riem o diposto no art. 221, bem como da
propaganda, prática e serviços que possam
ser nocivos à saúde e ao meio ambiente".

Cabe, portanto, ao Legislativo Federal, coibir
esses abusos, uma vez que a saúde humana não
se restringe ao corpo físico saudável, ao correto fun-
cionamento dos sistemas orgânicos; compreende
também a higidez mental, a mente sadia que torna o
indivíduo sociável, ajustado e útil à sociedade.

Pode-se afirmar, outrossim, que tais empresá-
rios,ao manipularem intencionalmente a curiosidade
e a inexperiência dos adolescentes, incorrem, ainda,
em crime contra a economia popular, pois divulgam
números de telefones de outros Estados e de outros
países, resultando em tarifas interurbanas e interna-
cionais muito elevadas, em razão do longo tempo
de cada ligação a que os usuários são induzidos.
Em consequència, as contas telefônicas são repen-
tinamente aumentadas, onerando em muito as des-
pesas domésticas, em especial das famílias de clas-
se média baixa.

Por todas essas razões, espero contar com o
apoiamento dos nobres Pares.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. – Se-
nador Carlos Patrocínio.
....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.300, DE 27 DE MARÇO DE 1985

Equipara às empresas jornalísticas,
para fins de responsabilidade civil e pe-
nal, as empresas cinematográficas.
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....................................................................................

LEI Nº 5.250, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967

Regula a liberdade de manifestação
do pensamento e de informações.

....................................................................................

Art. 17 – Ofender a moral pública e os bons
costumes:

Pena: detenção de 3 (três) meses a 1 (um)
ano e multa de 1 (um) a 20 (vinte) salários mínimos
da região.

Parágrafo único. Divulgar, por qualquer meio e
de forma a atingir seus objetivo, anúncio, aviso ou
resultado de loteria não autorizada, bem como de
jogo proibido, salvo quando a divulgação tiver por
objetivo inequívoco comprovar ou criticar a falta de
repressão por parte das autoridades responsáveis:

Pena: Detenção de 1 (um) a 3 (três) meses ou
multa de 1 (um) a 5 (cinco) salários mínimos da re-
gião.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 115, DE 1999

Autoriza o uso do gás natural ou de
gás liqüefeito de petróleo (GLP) como com-
bustível para os veículos que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O gás natural e o gás liqüefeito de pe-

tróleo (GLP) poderão ser utilizados como combustí-
vel em veículos automotores utilitários destinados
ao transporte de produtos hortifrutigranjeiros e de le-
ite.

§ 1º A autorização prevista no caput deste arti-
go para utilização do gás liqüefeito de petróleo
(GLP) será restrita apenas às pessoas físicas ou ju-
rídicas cadastradas como produtores rurais, às coo-
perativas agropecuárias e a transportadores autôno-
mos.

§ 2º Tratando-se de gás liqüefeito de petróleo
(GLP), a autorização será concedida somente a veí-
culos com 7 (sete) ou mais anos de fabricação.

Art. 2º O Ministério de Minas e Energia, atra-
vés de seu órgão competente, é responsável pelo
credenciamento e fiscalização dos fabricantes de
equipamentos e das empresas executoras dos ser-
viços de adaptação e conversão para o uso do gás
previsto nesta lei, para assegurar padrões técnicos
de eficiência e segurança.

§ 1º A atribuição prevista no caput deste arti-
go poderá ser delegada às empresas estaduais de
gás no âmbito do respectivo estado.

§ 2º Os órgãos estaduais de trânsito promove-
rão as alterações necessárias nos certificados de
propriedade dos veículos adaptados, mediante
apresentação do certificado de conformidade expe-
dido pela empresa credenciada executora da adap-
tação e conversão para o uso do gás.

Art. 3º Os veículos autorizados a trafegar utili-
zando o gás como combustível na forma de que tra-
tam o art. 1º e seus §§ 1º e 2º, quando utilizados em
trabalhos ou destinações diversas das previstas
nesta lei, serão apreendidos, e seus proprietários fi-
carão sujeitos à multa de valor mais elevado, previs-
ta no Código Nacional de Trânsito.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, os
proprietários terão a autorização cassada.

Art. 4º O Poder Executivo, por seus órgãos
competentes, regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

O projeto de lei que ora submeto à apreciação
dos ilustres Pares visa autorizar o uso do gás natu-
ral e do Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP), como
combustível para os veículos automotores utilitários
destinados ao transporte de produtos hortifrutigran-
jeiros e de leite, nas condições que especifica.

Estima-se que o desperdício da produção agrí-
cola no Brasil seja em torno de vinte e cinco por
cento, nível inaceitável para um país em que qua-
renta por cento da população é subnutrida. Este
percentual é, certamente, mais alto no que concerne
ao leite e produtos hortifrutigranjeiros. Um dos fato-
res que concorrem para esta situação é a falta de
transporte adequado ou o seu custo excessivamen-
te elevado.

Milhares de proprietários rurais ou de transpor-
tadores autônomos, essencialmente de pequeno e
médio portes, em todo o País, tentam baratear o fre-
te do leite e dos hortifrutigranjeiros, utilizando-se de
veículos automotores com muitos anos de fabrica-
ção e tendo como combustível o Gás Liqüefeito de
Petróleo (GLP). Entretanto, fazem a adaptação do
veículo e circulam clandestinamente, expondo-se
aos rigores da fiscalização, uma vez que o procedi-
mento é ilegal.
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Os dois argumentos tradicionalmente empu-
nhados para respaldar tal proibição são: 1) o fato de
o GLP ser subsidiados pelo Estado com vistas ao
emprego prioritário no cozimento dos alimentos; e 2)
a suposta periculosidade.

Entretanto, tais argumentos não podem pros-
perar. Em primeiro lugar, a destinação do GLP como
combustível no transporte de alimento, como preten-
de o presente projeto de lei, atenderia justamente
ao objetivo colimado pelo Estado ao subsidiar o gás
de cozinha, qual seja o de baratear a alimentação
para a grande massa da população. Em segundo lu-
gar, a periculosidade, realmente existente nas condi-
ções atuais em que se pratica tal transporte, deriva,
exclusivamente, da sua interdição legal. A tecnologia
nacional disponível para a adaptação, seja dos moto-
res seja do sistema de circulação do combustível,
oferece condições de plena segurança e confiabili-
dade. Só não é difundida porque não é autorizada
no País. Com efeito, o México utiliza há muitos anos
motores convertidos ao GLP, e uma empresa brasi-
leira exporta para aquele país dispositivos converso-
res.

O subsídio à agricultura, embutido na utiliza-
ção proposta do GLP, é de pequena monta, porque
limitado a veículos com mais de sete anos de uso e
ao transporte de leite e hortifrutigranjeiros, privilegi-
ando, claramente, apenas pequenos e médios pro-
dutores. Ademais, a agricultura é atividade econômi-
ca subsidiada em praticamente todos os países do
mundo, tanto desenvolvido quanto subdesenvolvido.
No Brasil, tais subsídios, comparados a outros paí-
ses, são modestos.

Quanto à utilização do gás natural, nenhuma
objeção poderia ser aposta. Ao contrário, o seu em-
prego como combustível no transporte de passagei-
ros (urbano) e de certas cargas (como ca-
na-de-açúcar) está sendo adotado e tende a crescer
no Brasil, como expansão de sua produção e impor-
tação, como atesta acordo firmado com a Bolívia.

Há, pois, razões de sobra, de caráter econômi-
co e social, para justificar a aprovação do presente
projeto, para o qual peço o indispensável apoio dos
Senhores Congressistas.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. – Se-
nador Carlos Patrocínio.

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os projetos lidos serão publicados e remeti-
dos às comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma-

galhães) – A Presidência recebeu o Aviso nº 49, de
1999, de 12 de fevereiro último, do Ministro de Estado
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, solicitando
a indicação de dois Senadores para representarem o
Senado Federal junto ao Conselho Consultivo para Po-
lítica Sucroalcooleira do CIMA.

Nesse sentido, a Presidência designa os Srs. Se-
nadores Geraldo Melo e Jonas Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O Senhor Presidente da República enviou ao Con-
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.815, adotada
em 5 de março de 1999 e publicada no dia 8 do mes-
mo mês e ano, que “Suspende a concessão de promo-
ções e progressões funcionais a todo servidor da Admi-
nistração Federal direta, das autarquias e das funda-
ções e extingue o adicional por tempo de serviço de
que trata o art. 67 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990".

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Eduardo Siqueira Campos Bernardo Cabral
Freitas Neto Francelino Pereira

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Romero Jucá Paulo Hartung

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Ricardo Fiuza José Carlos Vieira
Roberto Argenta Gervásio Silva

PMDB

Osvaldo Biolchi Waldemir Moka
Jorge Alberto Lamartine Posella
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PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoino Fernando Ferro

PPB

Odelmo Leão Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 11-3-99 – designação da Comissão Mista
Dia 12-3-99 – instalação da Comissão Mista
Até 13-3-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até  22-3-99 – prazo final da Comissão Mista
Até  6-4-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Será feita a devida comunicação à Câmara dos De-
putados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 1999

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 71, de 1999 – art. 336, I)

Projeto de Lei da Câmara nº 14 de 1999
(nº 4.690/98, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre
a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organiza-
ções da Sociedade Civil de Interesse Público,
institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá
outras providências.

(Dependendo de Parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania).

Concedo a palavra o Senador Edison Lobão,
para proferir parecer.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, vem a esta Casa o projeto a que V.
Exª acaba de se referir, já apreciado, votado e aprova-
do pela Câmara dos Deputados. Emito parecer pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no ple-
nário do Senado em virtude de aquela Comissão ter-se
organizado apenas ontem e de estar este projeto em

regime de urgência.
Na verdade, o projeto em tela procura substituir, e

por enquanto complementar, até um prazo de dois
anos, as leis que já existem, cuidando do título de utili-
dade pública e do certificado de fins filantrópicos, que o
Governo considera, hoje, de difícil acesso e de elevado
custo operacional para as entidades em causa.

Os principais objetivos da nova lei, Sr. Presidente,
observado o princípio da universalização dos serviços
no respectivo âmbito das organizações, são de que o
título somente poderá ser conferido às pessoas jurídi-
cas de direito privado que tenham uma das seguintes
atividades: a promoção da assistência social (inciso I);
a promoção da cultura, defesa e conservação do patri-
mônio histórico e artístico (II); a promoção gratuita da
educação, observando-se a forma complementar de
participação das organizações de que trata o Projeto
(III); a promoção gratuita da saúde, observando-se a
forma complementar de participação das organizações
de que trata o Projeto (IV); a promoção da segurança
alimentar e nutricional (V); a defesa, preservação e
conservação do meio ambiente e promoção do desen-
volvimento sustentável (VI); a promoção do voluntaria-
do (VII); a promoção do desenvolvimento econômico e
social e o combate à pobreza (VIII); a experimentação,
não lucrativa, de novos modelos sócioprodutivos e de
sistemas alternativos de produção, comércio, emprego
e crédito (IX); a promoção de direitos estabelecidos,
construção de novos direitos e assessoria jurídica gra-
tuita de interesse suplementar (X); a promoção da éti-
ca, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da de-
mocracia e de outros valores universais (XI); e a reali-
zação de estudos e pesquisas, desenvolvimento de
tecnologias alternativas, produção e divulgação de in-
formações e conhecimentos técnicos e científicos que
digam respeito às atividades mencionadas neste artigo
3º (XII).

Sr. Presidente, trata-se de uma lei de alta pene-
tração no setor social e de grande interesse para as co-
munidades mais carentes de nosso País.

Creio que em boa hora o Presidente da
República nos oferece uma proposta desta
dimensão.

Na mensagem encaminhada pelos Minis-
tros ao Presidente da República propondo
este projeto de lei, S. Exªs declaram que, em
toda parte, o Terceiro Setor –
não-governamental e não-lucrativo – coexis-
te hoje com o Estado – Primeiro Setor – e
com o mercado – Segundo Setor – mobil i-
zando um volume crescente de recursos e
energias para iniciat ivas de desenvolvimen-
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to social. Essa mult ipl icação de iniciat ivas
com sentido público é fenômeno recente, massi-
vo e global. O protagonismo dos cidadãos e de
suas organizações rompe com a dicotomia entre pú-
blico e privado, na qual público era sinônimo de esta-
tal, e privado, de empresarial. A expansão do Terceiro
Setor, assim, dá origem a uma esfera pública
não-estatal.

Tendo em vista os problemas surgidos no mo-
delo ainda em vigor, especialmente quanto ao aces-
so a determinados incentivos e parcerias com o
Estado, inclusive deduções de Imposto de Renda,
doações de pessoas jurídicas, acesso a subvenções
e a convênios, assim como a isenção da contribui-
ção patronal à seguridade social, urge a adoção do
novo modelo institucional e legal para a matéria.

Registre-se, igualmente, que, no sistema atual-
mente em vigor, existem muitos entraves burocráti-
cos à atividade dessas entidades, que devem ser
removidos. A presente proposição contribui decisi-
vamente nesse sentido.

Além disso, a atual legislação não prevê
mecanismos de fiscalização eficazes para exercer o
controle dos recursos públicos que são repassados às
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que
desenvolvem atividades de interesse público. O instituto
do Termo de Parceria, instituído por este projeto de lei,
afigura-se-nos apto a propiciar essa fiscalização, sem
instituir óbices exagerados à atuação das Organizações
da Sociedade Civil de Caráter Público.

Quanto à constitucionalidade, há que assinalar
que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica encaminhou o projeto de lei sob exame ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 61 da Carta
Magna, ou seja, no exercício de sua competência
constitucional. A proposição traduz tema cuja inicia-
tiva é atribuída ao Poder Executivo e respeita o or-
denamento jurídico pátrio.

Por todo o exposto, Sr. Presidente, votamos
pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 14,
de 1999.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 101, DE 1999

De Plenário, em substituição à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 14, de 1999 (nº 4.690, na origem), que
“dispõe sobre a qualificação de pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lu-
crativos, como Organizações da Socieda-

de Civil de Interesse Público, institui e
disciplina o termo de Parceria, e dá ou-
tras providências”.

Relator: Senador Edison Lobão

I – Relatório

Vem a exame do Senado Federal o Projeto de
Lei da Câmara, supra epigrafado, após recente
aprovação pela egrégia Câmara dos Deputados.
Essa proposição, de iniciativa do Presidente da Re-
pública, trata, como se viu, da qualificação de deter-
minadas entidades de direito privado, sem fins lucra-
tivos, como Organização da Sociedade Civil de Inte-
resse Público. O projeto trata também do Termo de
Parceria, a ser firmado entre o Poder Público e es-
sas entidades, e dá outras providências.

Principia o Projeto de Lei da Câmara nº 14 por
definir, em seu artigo 1º, que “podem qualificar-se
como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público as pessoas jurídicas de interesse privado,
sem fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos
sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos
instituídos por esta Lei”.

Nos termos do § 1º do art. 1º, pessoa jurídica de
direito privado, para os efitos da Lei, é aquela “que não
distribui, entre seus sócios ou associados, conselheiros,
diretores, empregados ou doadores, eventuais exceden-
tes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonifica-
ções, auferidos mediante o exercício de suas atividades,
e que os aplica integralmente na consecução do respec-
tivo objeto social”. Pelo § 2º do mesmo artigo 1º, a outor-
ga da qualificação aqui prevista é ato vinculado ao cum-
primento dos requisitos instituídos pela Lei decorrente
deste Projeto.

Dedica-se o art. 2º a definir, em seus treze incisos,
as instituições da sociedade civil que não são passíveis
de qualificação como Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público, “ainda que se dediquem de qual-
quer forma às atividades descritas no art. 3º desta Lei”.
São elas: as sociedades comerciais(inciso I); os sindica-
tos, associações de classe ou de representação de cate-
goria profissional (II); as instituições religiosas ou volta-
das para a disseminação de credos, cultos, práticas e vi-
sões devocionais e confessionais (III); as organizações
partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações
(IV); as entidades de benefício mútuo destinadas a pro-
porcionar bens ou serviços a um círculo restrito de asso-
ciados ou sócios (V); as entidades empresas que co-
mercializam Planos de Saúde e assemelhados (VI); as
instituições hospitalares privadas não gratuitas e
suas mantenedoras (VII); as escolas privadas dedi-
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cadas ao ensino não gratuito e suas mantenedoras
(VIII); as Organizações Sociais (IX); as cooperativas
(X); as fundações públicas (XI); as fundações, socie-
dades civis ou associações de direito privado cria-
das por órgão ou fundações públicas (XII) e as orga-
nizações que tenham qualquer tipo de vinculação
com o sistema financeiro nacional a que se refere o
art. 192 da Constituição Federal(XIII).

O art. 3º estatui que a qualificação instituída
pela Lei, observado o princípio da univesalização
dos serviços no respectivo âmbito das Organiza-
ções, somente será conferida às pessoas jurídicas
de direito privado que tenham uma das seguintes
atividades: a promoção da assistência social (inciso
I); a promoção da cultura, defesa e conservação do
patrimônio histórico e artístico (II); a promoção gra-
tuita da educação, observando-se a forma comple-
mentar de participação das organizações de que
trata o Projeto (III); a promoção gratuita da saúde,
observando-se a forma complementar de participa-
ção das organizações de que trata o Projeto (IV); a
promoção da segurança alimentar e nutricional (V);
a defesa, preservação e conservação do meio ambi-
ente e promoção do desenvolvimento sustentável
(VI); a promoção do voluntariado (VII); a promoção
do desenvolvimento econômico e social e o comba-
te à pobreza (VIII); a experimentação, não lucrativa,
de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas
alternativos de produção, comércio, emprego e cré-
dito (IX); a promoção de direitos estabelecidos,
construção de novos direitos e assessoria jurídica
gratuita de interesse suplementar (X); a promoção
da ética, da paz, da cidadania, dos direitos huma-
nos, da democracia e de outros valores universais
(XI) e a realização de estudos e pesquisas, desen-
volvimento de tecnologias alternativas, produção e
divulgação de informações e conhecimentos técni-
cos e científicos que digam respeito às atividades
mencionadas neste artigo 3º (XII).

O parágrafo único do art. 3º diz que para os
fins deste artigo, a dedicação às atividades nele pre-
vistas configura-se mediante a execução direta de
projetos, programas, planos de ações correlatas, por
meio da doação de recursos físicos, humanos e fi-
nanceiros, ou ainda pela prestação de servições in-
termediários de apoio a outras organizações sem
fins lucrativos e a órgãos do setor público que atu-
em em áreas afins.

Outra exigência para a qualificação como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Públi-
co é estatuída no art. 4º. Por ele, além de atender
ao disposto no art. 3º, as pessoas jurídicas interes-
sadas devem ser regidas por estatutos cujas nor-

mas expressamente disponham sobre: a observân-
cia dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, economicidade e eficiência
(inciso I); a adoção de prática de gestão administra-
tiva necessárias e suficientes para coibir a obten-
ção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou
vantagens pessoais, em decorrência da participação
no respectivo processo decisório (II); a constituição de
conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de com-
petência para opinar sobre os relatórios de desem-
penho financeiro e contábil, e sobre as operaçoes
patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os
organismos superiores da entidade (III); a previsão
de que, em caso de dissolução da entidade, o res-
pectivo patrimônio líquido será transferido a outra
pessoa jurídica qualificada nos termos do Projeto,
preferencialmente que tenha o mesmo objeto social
da extinta (IV); a previsão de que, na hipótese de a
pessoa jurídica perder a qualificação prevista no
Projeto, o respectivo acervo patrimonial disponível,
adquirido com recursos públicos no período em que
perdurou aquela qualificação, será transferido a ou-
tra pessoa jurídica qualificada nos termos do Proje-
to, preferencialmente que tenha o mesmo objeto so-
cial.

Ainda nos termos do art. 4º, os estatutos de-
vem contemplar: a possibilidade de se instituir remu-
neração para os dirigentes da entidade que atuem
efetivamente na gestão executiva e para aqueles
que presam serviços específicos, respeitados, em
ambos os casos, os valores praticados pelo mercado,
na região correspondente a sua área de atuação (VI),
e, por fim que as normas de prestação de contas a
serem observadas pela entidade determinarão, no mí-
nimo, (VII): a observância dos princípios fundamentais
de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabi-
lidade (alínea a); que se dê publicidade por qualquer
meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao
relatório de atividades e das demonstrações finan-
ceiras da entidade, incluindo-se as certidões negati-
vas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colo-
cando-os à disposição para exame de qualquer cida-
dão (b); a realização de auditoria, inclusive por audi-
tores externos independentes, se for o caso, da apli-
cação de eventuais recursos objeto do termo de
parceria conforme previsto em regulamento (c); e
que a prestação de contas de todos os recursos e
bens de origem pública recebidos pelas Organiza-
ções da Sociedade Civil de Interesse Público será
feita conforme determina o parágrafo único do art.
70 da Constituição.

Depois de cumpridas as exigências dos arts. 3º
e 4º, da pessoa jurídica de direito privado sem fins
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lucrativos interessada em obter a qualificação de
que trata o Projeto deverá formular requerimento es-
crito ao Ministério da Justiça, nos termos do art. 5º.
Esse requerimento deverá ser instruído com cópias
autenticadas dos seguintes documentos: estatuto
registrado em cartório (inciso I do art. 5º); ata da ele-
ição de sua atual diretoria (II); balanço patrimonial e
demonstração do resultado do exercício (III); decla-
ração de isenção de imposto de renda (IV); e inscri-
ção no Cadastro Geral de Contribuintes (V).

Ao Ministério da Justiça é conferido no prazo
de trinta dias para decidir, deferindo ou não o
pedido (art. 6º, caput). No caso de deferimento, o
Ministério da Justiça emitirá, no prazo de quinze dias
da decisão, certificado de qualificação da requerente
como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (§ 1º do art. 6º). Na hipótese de indeferimento,
o Ministério da Justiça, no mesmo prazo do § 1º, dará
ciência da decisão, mediante publicação no Diário
Oficial (§ 2º do art. 6º). Nos termos do § 3º do artigo
6º, o pedido somente será indeferido quando: a
requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no
art. 2º (inciso I); a requerente não atender aos
requisitos descritos nos arts. 3º e 4º (II); ou a
documentação apresentada estiver incompleta (III).

Segundo prescreve o art. 7º, “perde-se a quali-
ficação de Organização da Sociedade Civil de Inte-
resse Público, a pedido ou mediante decisão proferi-
da em processo administrativo ou judicial, de iniciati-
va popular ou do Ministério Público, no qual serão
assegurados ampla defesa e o devido contraditório”.

Qualquer cidadão, reza o art. 8º, desde que
amparado por fundadas evidências de erro ou frau-
de, é parte legítima para requerer, judicial ou admi-
nistrativamente, a perda da qualificação instituída
nos termos do Projeto. Ressalva-se, entretanto, no
mesmo dispositivo, o respeito às prerrogativas do
Ministério Público e veda-se o anonimato.

Os arts. 1º ao 8º compõem o Capítulo I deste
Projeto de Lei, intitulado “Da Qualificação como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Públi-
co”. O Capítulo II, denominado, “Do Termo de Par-
ceria”, inicia-se com o artigo 9º. Por ele, é instituído
o Termo de Parceria, “assim considerado o instru-
mento passível de ser firmado entre o Poder Público
e as entidades qualificadas como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse público destinado – o
termo – à formação de vínculo de cooperação entre
as partes, para o fomento e a execução de ativida-
des de interesse público previstas no art. 3º desta
Lei”.

O Termo de Parceria discriminará direitos, res-

ponsabilidades e obrigações das partes signatárias,
prescreve o art. 10. O § 1º deste artigo determina
que a celebração do Termo de Parceria será prece-
dida de consulta aos Conselhos de Políticas Públi-
cas das áreas correspondentes de atuação existen-
tes, nos respectivos níveis de governo. O § 2º do
mesmo art. 10 diz quais são as cláusulas essenciais
do Termo de Parceria: a do objeto, que conterá es-
pecificações do programa de trabalho proposto pela
Organização da Sociedade Civil de Interesse Públi-
co (inciso I do § 2º); a de estipulação de metas e re-
sultados a serem atingidos e os respectivos prazos
de execução ou cronograma (II); a de previsão ex-
pressa dos critérios objetivos de avaliação de dese-
penho a serem utilizados, mediante indicadores de
resultado (III); a de previsão de receitas e despesas a
serem realizadas em seu cumprimento, estipulado item
por item as categorias contábeis usadas pela organiza-
ção e o detalhamento das remunerações e benefícios
de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou
vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, em-
pregados e consultores IV).

Estipula ainda o § 2º do art. 10 que são cláusulas
essenciais do Termo de Parceria, a que estabelece as
obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, en-
tre as quais entregar ao Poder Público, ao término de
cada exercício, relatório sobre a execução do objeto do
Termo de Garantia, contendo as informações que es-
pecifica (inciso V) e a de publicação, na imprensa oficial
do município, do Estado, ou da União, conforme o al-
cance das atividades celebradas entre órgão parceiro e
a Organização da Sociedade Civil, do extrato do Termo
de Parceria e do demonstrativo da sua execução física
e financeira, contento os dados principais da documen-
tação obrigatória do inciso V, sob pena da não libera-
ção dos recursos previstos no Termo de Parceria (VI).

O art. 11 prescreve que a execução do objeto do
Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada por
órgão do Poder Público da área de atuação correspon-
dente à atividade fomentada, e pelos Conselhos de Po-
líticas Públicas das áreas correspondentes de atuação
existentes, em cada nível de governo. Os três parágra-
fos do art. 11 dedicam-se a estipular regras e critérios
para a execução da mencionada fiscalização.

Nos termos do art. 12, os responsáveis pela fis-
calização do Terno de Parceria, ao tomarem conheci-
mento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utili-
zação de recursos ou bens de origem pública pela or-
ganização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal
de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena
de responsabilidade solidária.
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Sem prejuízo da medida estabelecida no art.
12, havendo indícios fundados de malversação de
bens ou recursos de origem pública – determina o
art. 13 – os responsável pela fiscalização representa-
rão ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da
União para que requeiram ao juízo competente a de-
cretação da indisponibilidade dos bens da entidade e
o seqüestro dos bens de seus dirigentes, bem como
do agente público ou terceiro que possam ter enri-
quecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio
público, além de outras medidas consubstanciadas
na legislação pertinente. Os três parágrafos do art.
13 dedicam-se a estabelecer regras procedimentais
para a realização do processo iniciado nos termos
nele descritos.

Estatui o art. 14 da proposição sob comento
que a organização parceira fará publicar, no prazo
máximo de trinta dias, contado da assinatura do Ter-
mo de Parceria, regulamento próprio contendo os
procedimentos que adotará para a contratação de
obras e serviços, bem como para compras com em-
prego de recursos provenientes do Poder Público,
observados os princípios estabelecidos no projeto.

Bem imóvel adquirido com recursos provenien-
tes da celebração do Termo de Parceria, determina o
art. 15, será gravado com cláusula de inalienabilida-
de.

O terceiro e último Capítulo conta com cinco ar-
tigos e trata das disposições finais e transitórias. No
art. 16, veda-se às entidades qualificadas como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Públi-
co a participação em campanhas de interesse políti-
co-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou
formas.

Nos termos do art. 17, o Ministério da Justiça
permitirá, mediante requerimento dos interessados,
livre acesso público a todas as informações pertinen-
tes às Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público. Pelo art. 18, estatui-se que as pessoas jurídi-
cas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas
com base em outros diplomas legais, poderão qualifi-
car-se como Organizações da Sociedade Civil de Inte-
resse Público, desde que atendidos os requisitos para
tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção
simultânea dessas qualificações, até dois anos con-
tados da data da vigência da lei. Findo esse prazo,
diz o § 1º do art. 18, a pessoa jurídica interessada
em manter a qualificação jurídica prevista no projeto
deverá por ela optar, fato que implicará renúncia au-
tomática de suas qualificações anteriores. Caso a op-
ção não seja feita, a pessoa jurídica perderá automa-
ticamente a qualificação (§ 2º do art. 18).

O art. 19 determina que o Poder Executivo re-
gulamentará a ei no prazo de trinta dias, enquanto o
art. 20 firma a cláusula de vigência.

II – Voto

A sociedade brasileira, o Congresso Nacional e
o Poder Executivo, em seus diversos níveis, vêm dis-
cutindo, há tempos, a atividade das entidades reco-
nhecidas com o Título de Utilidade Pública e o Certifi-
cado de Fins Filantrópicos. No âmbito do Poder Exe-
cutivo Federal, o Conselho da Comunidade Solidária
abriu amplo processo de debate e negociação sobre
a matéria no ano de 1997, que contou com a partici-
pação de amplos segmentos da sociedade civil.

Esse debate centrou-se em torno do papel que,
na sociedade brasileira atual, deve ser conferido ao
chamado Terceiro Setor, na execução de atividades
de interesse público. Como é sabido, o Primeiro Se-
tor – o Estado – e o Segundo Setor – a iniciativa pri-
vada – não são suficientes, nesta quadra da vida na-
cional, para dar conta, por inteiro, das imensas tare-
fas que a complexidade de nosso País e seus imen-
sos problemas põem diante de nós.

Assim, surge a necessidade de se conferir novo
enquadramento legal a esta matéria, que tomou a
forma de projeto de lei de iniciativa do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República.

Como assinalam os Senhores Minisros de Esta-
do na Exposição de Motivos nº 20, de 1990, encami-
nhada ao Presidente da República, o processo de
negociação aberto no âmbito do Conselho da Comu-
nidade Solidária alcançou alguns consensos, a sa-
ber; “o fortalecimento do Terceiro Setor, no qual se
incluem as entidades da sociedade civil sem fins lu-
crativos constitui hoje orientação estratégica nacional
em virtude da sua capacidade de gerar projetos, as-
sumir responsabilidade, empreender iniciativas e mo-
bilizar recursos necessários ao desenvolvimento do
país”; e “o fortalecimento do Terceiro Setor exige que
seu marco legal seja reformulado”; e ainda, ‘a refor-
mulação do marco legal do Terceiro Setor exige a
construção de um entendimento amplo sobre a
abrangência do próprio conceito de Terceiro Setor."
Lembram ainda os Senhores Ministros que “a ex-
pansão do Terceiro Setor é uma responsabili-
dade, em primeiro lugar, da própria socieda-
de, a qual deve instituir mecanismos de trans-
parência e responsabilização capazes de en-
sejar a construção de sua auto-regulação”, e que
“a reformulação do marco legal do Terceiro
Setor exige que o estabelecimento de direitos
seja acompanhado pela contrapartida de obriga-
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ções de entidades do Terceiro Setor com o Estado
quando estiverem envolvidos recursos estatais.”

Lembram o Senhores Ministros de Estado que,
no Brasil, como em toda parte o Terceiro Setor –
não-governamental e não-lucrativo – coexiste hoje
com o Estado – Primeiro Setor – e com o mercado –
Segundo Setor – mobilizando um volume crescente
de recursos e energias para iniciativas de desenvol-
vimento social. Essa multiplicação de iniciativas com
sentido público é fenômeno recente, massivo e glo-
bal. O protagonismo dos cidadãos e de suas organi-
zações rompe com a dicotomia entre público e pri-
vado, na qual público era sinônimo de estatal, e pri-
vado, de empresarial. A expansão do Terceiro Se-
tor, assim, dá origem a uma esfera pública
não-estatal.

Tendo em vista os problemas surgidos no mo-
delo ainda em vigor, especialmente quanto ao aces-
so a determinados incentivos e parcerias com o
Estado, inclusive deduções de imposto de renda,
doações de pessoas jurídicas acesso a subvenções
e a convênios, assim como a isenção da contribui-
ção patronal a seguridade social, urge a adoção do
novo modelo institucional e legal para a matéria.

Registre-se, igualmente, que, no sistema atual-
mente em vigor existem muitos entraves burocráti-
cos à atividade dessas entidades, que devem ser
removidos. A presente proposição contribui decisi-
vamente nesse sentido.

Além disso, a atual legislação não prevê meca-
nismos de fiscalização eficazes para exercer o con-
trole dos recursos públicos que são repassados às
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que
desenvolvem atividades de interesse público. O ins-
tituto do Termo de Parceria, instituído por este Pro-
jeto de Lei, afigura-se-nos apto a propiciar essa fis-
calziação, sem instituir óbices exagerados á atuação
das Organizações da Sociedade Civil de Caráter
Público.

Importa assinalar que a tramitação desta maté-
ria na Câmara dos Deputados, iniciada na Legislatu-
ra passada, contemplou processo de ampla negoci-
ação, que resultou na aprovação do substitutivo que
se converteu no Projeto de Lei da Câmara nº 14, de
1999, que ora examinamos. Essa negociação e
esse acordo revelaram-se na aprovação, por amplo
consenso, pelo Plenário daquela Casa do Parla-
mento, e na designação de parlamentares de diver-
sos partidos, do Governo e da Oposição, como os
Deputados Marcelo Déda (PT); Roberto Jefferson
(PTB) e Jutahy Júnior (PSDB), que relataram a ma-
téria no Plenário da Câmara, em substituição,

respectivamente, às Comissões de Trabalho e Serviço
Público, Seguridade Social e Família e Constituição e
Justiça e Redação.

Quanto à constitucionalidade, há que assinalar
que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
encaminhou o Projeto de Lei sob exame ao Congres-
so Nacional nos termos do art. 61 da Carta Magna, ou
seja, no exercício de sua competência constitucional.
A proposição traduz tema cuja iniciativa é atribuída ao
Poder Executivo e respeita o ordenamento jurídico pá-
trio.

Por todo o exposto, votamos pela constitucionali-
dade e juridicidade e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O parecer conclui pela constitucionalide e juridicida-
de e, no mérito, também é favorável.

Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, para
discutir; e, posteriormente, à Senadora Marina Silva.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em pri-
meiro lugar, quero dizer a V. Exª que estou aqui no ple-
nário, porque, felizmente, sempre deixo um traje em
meu gabinete – sabe V. Exª que agora resido em Brasí-
lia –, porque pensei que a sessão de hoje fosse à tarde,
conforme o avulso que recebi ontem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Realmente, V. Exª tem razão com relação ao
avulso. Anteriormente, atendíamos sempre aos pleitos
de V. Exªs para que a sessão fosse pela manhã.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verda-
de.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Daí por que não se pode mudar assim...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É que o
ano passado estávamos em período de campanha
eleitoral. Entendia absolutamente normal que se facili-
tasse a vida dos Parlamentares. Mas penso que agora
é muito delicado oficializarmos a antecipação da ses-
são de quinta-feira para o período da manhã. Entendo
que deveríamos deixar as sessões das quintas-feiras
para o período da tarde, como tradicionalmente ocor-
ria, e as manhãs das quintas-feiras para as reuniões
de comissões, quer as permanentes, quer as extraor-
dinárias.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– V. Exª fique tranqüilo que o Plenário vai deliberar so-
bre esse assunto na ocasião oportuna.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Estou
tranqüilo sempre, porque sei que V. Exª toma as
grandes decisões.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Não marcarei mais sessões pela manhã
sem autorização do Plenário.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Está
correto. Meus cumprimentos.

Lembro ao Plenário que devemos pensar so-
bre isso também, porque, ao acreditarmos que é
bom vir quinta-feira pela manhã, terminamos “ma-
tando” a tarde de quinta-feira. Creio que isso não é
bom.

Dirijo-me ao Plenário: acredito ser normal ha-
ver, às quintas-feiras, de manhã, reunião de comis-
são e, à tarde, sessão plenária obrigatória. Na sex-
ta-feira, sim, a sessão é pela manhã.

Sr. Presidente, digo isso apenas porque, nor-
malmente, eu não estaria aqui, pois nem sabia da
realização desta sessão, mas vejo aqui a presença
de um projeto que talvez seja um dos mais impor-
tantes que passará por esta Casa. Trata-se de um
projeto revolucionário, excepcional, importante, ne-
cessário, um grande projeto. Mas não dá, Sr. Presi-
dente: um projeto dessa natureza, que chegou, em
junho, na Câmara dos Deputados, ficou lá até a se-
mana passada e veio para cá dia 8. Agora vamos
votá-lo em urgência urgentíssima. O Relator – com
todo o respeito ao meu querido Relator – leu a justi-
ficativa do projeto, mas um projeto como este, Sr.
Presidente, que vai marcar posição, porque trata do
serviço voluntário, da substituição das entidades de
utilidade pública, de fim filantrópico, que determina
quais serão as empresas jurídicas de direito privado
que poderão fazer parceria com o Governo. É um
projeto fantástico. É um projeto que há muito trata
da promoção do serviço voluntário, como ele vai ser
feito, como ele pode ser feito, como será feito esse
entendimento, quais são as entidades civis que po-
derão fazer essa parceria. Trata-se, como disse o
Relator, do chamado Terceiro Setor – o Primeiro Se-
tor é o Governo; o Segundo Setor é o mercado, com
suas entidades; o Terceiro Setor são as entidades
sem fins lucrativos. Esse projeto é um dos mais im-
portantes que conheço. Mas não dá para votar sem
lê-lo, Sr. Presidente!

Faço aos Líderes esse apelo. E digo mais, sei
que o Governo tem urgência nesse projeto e está cer-
to, mas não ficaria bem para esta Casa, Sr. Presiden-
te, esse projeto passar por aqui sem uma emenda,
sem um parecer, sem uma sugestão, sem uma análi-
se, sem uma interpretação. Dou nota 10 para esse

projeto. Mas, sinceramente, acho que, modéstia à parte,
com os meus quarenta anos de vida pública, se o levas-
se para casa para estudá-lo, talvez trouxesse alguma
idéia. Parece-me que isso também poderia ocorrer com
os 81 Srs. Senadores.

Ora, Sr. Presidente, aqui trata, por exemplo, dos
princípios de universalidade dos serviços, trata das
regras jurídicas, quais são as entidades de fins não
lucrativos e quais são as realmente de promoção do
voluntariado, de promoção da assistência social.
Havia Santas Casas, entidades, colégios ou até
empresas de grande rentabilidade, que eram
consideradas de fins não-lucrativos, que ganhavam
fortunas e não pagavam imposto. Agora, está
mudando, e está correta a mudança, mas temos que
ver como está sendo feita a mudança, como estão
sendo feitas as alterações.

A Câmara Federal analisou e modificou o projeto.
Penso que o Senado tem a obrigação de lê-lo. Perdo-
em-me, Srs. Senadores, o que vou dizer a V. Exªs:
quem leu esse projeto levante a mão. (Pausa.)

Somente quatro Senadores o leram. Eu não o li,
estou lendo-o agora. Fiquei sabendo quando cheguei.
Um projeto dessa natureza foi lido por apenas quatro
Senadores...

Faço um apelo aos Líderes: esse projeto é de ur-
gência urgentíssima: temos a obrigação de, na próxima
semana, analisá-lo, debatê-lo e votá-lo. Sr. Presidente,
faço um apelo dramático a V. Exª: não fica bem votarmos
esse projeto sem darmos a nossa contribuição. Vamos,
pelo menos, dizer que a Comissão de Assuntos Sociais
se reuniu, analisou e debateu. O que é experimentação
não-lucrativa de novos modelos sócio-produtivos? Repa-
rem a profundidade. Experimentação não-lucrativa é uma
nova fórmula de produção. Entidades vão ter uma nova
fórmula de produção: com fins não-lucrativos Novos mo-
delos sócioprodutivos de sistemas alternativos de produ-
ção, comércio, empresa e crédito. É fantástico! Mas
quero estudar e analisar com profundidade a matéria.
Está mudando inclusive o sistema produtivo do Brasil, e
está criando uma fórmula revolucionária espetacular.
Mas devemos analisar o projeto, conhecê-lo.

V. Exª tratou com grande profundidade os
serviços de promoção de voluntariado. Também tenho
projeto dessa natureza. Sei que, no Rio Grande do
Sul, algumas entidades estão fazendo um serviço
revolucionário no trabalho voluntariado. Mas temos de
analisar, ou, pelo menos, ler.

Faço um apelo dramático aos Srs. Líderes: deixe-
mos a votação dessa matéria para a semana que vem,
para que os Parlamentares possam analisar o texto e
dar contribuições, nem que seja um pronun-
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ciamento para elogiar o projeto. Esse projeto é tão
importante que não pode ser votado sem estarmos
compenetrados da sua seriedade e da revolução
que significa, em termos sociais.

É o apelo que faço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – O projeto continuará em discussão. V. Exª
sabe, pois, inclusive com o voto de V. Exª, foi vota-
da a urgência. V. Exª estava presente na hora em
que foi votada a urgência do projeto. E, votada a ur-
gência, esta só poderá ser desfeita se os Líderes
que assinaram o requerimento desfizerem a urgên-
cia, aprovada pelo Plenário.

Com a palavra a Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, não há dúvida de
que esse projeto tem importância fundamental para
a história das ações sociais em nosso País. É um
projeto cujo mérito é louvável, que passou por um
longo processo de discussão, envolvendo inúmeras
organizações sociais, por intermédio do Fórum Bra-
sileiro de ONGs e da ABONG, uma outra agremia-
ção. As duas organizações juntas congregam mais
de mil ONGs em todo o País. E, da parte do Gover-
no, o Programa Comunidade Solidária.

No entanto, as observações que o Senador
Pedro Simon fez são justas. O fato de termos essa
ampla discussão envolvendo os mais diferentes
segmentos da sociedade para efetivação da parce-
ria entre o Governo Federal e as organizações da
sociedade não se constitui numa substituição ao di-
reito que os Srs. Senadores têm de debruçarem-se
sobre a matéria para discuti-la.

Porém, foi aprovada pelo Plenário a urgência
da matéria. Mas, tenho uma observação a fazer. V.
Exª mesmo afirmou que não colocaria mais em vo-
tação matérias que não houvessem passado pela
Comissão, ou seja, não seria mais dada a urgência
para as matérias que não tivessem passado pela
Comissão. Esta matéria não passou pela Comissão.
Portanto, não está dentro do pré-requisito justamen-
te instituído por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Perdoe-me, mas V. Exª não está dizendo o
correto. Lamento dizer. O que se exige é o parecer
publicado, o qual está sobre a mesa. Quando há a
urgência, coloca-se em votação a matéria dois dias
depois de votada a urgência. É o que está aconte-
cendo hoje. Conseqüentemente, a Mesa não está
incoerente; o incoerente, no caso, não somos nós.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – V.

Exª, agora, expõe a questão nos termos regimenta-
is; nos termos verbais, ditos por V. Exª, é da forma
como afirmei anteriormente.

Continuando meu pronunciamento em relação
ao mérito da matéria, quero dizer que a iniciativa do
Governo Federal em instituir a parceria com as or-
ganizações da sociedade civil, essa que está sendo
votada aqui não é a mesma com relação às organi-
zações sociais. Aquela tem um mérito diferente.
Qual é a diferença? No modelo das organizações
sociais, o Governo, além do repasse de recursos
públicos, também pode oferecer servidores públicos
para trabalharem dentro dessas organizações. Nes-
se caso, o Governo tem uma participação, ainda
que relativa, no gerenciamento das ações dessas
organizações.

No caso que estamos votando agora, há uma
autonomia por parte das organizações, porque não
são oferecidos servidores públicos, embora haja o
repasse de verbas, com a devida fiscalização, atra-
vés dos mecanismos previstos pela lei.

Quero dizer que a matéria é importante por-
que, neste País, onde o atendimento à saúde, edu-
cação, direitos humanos, arte, cultura, patrimônio
público, em termos daquilo que entendemos por pa-
trimônio histórico e tantas outras atividades, consti-
tui-se em um verdadeiro tabu no que se refere à
ação eficiente do Governo. Posso citar aqui vários
casos na Amazônia: se não fosse o trabalho das or-
ganizações da sociedade civil, os índios não teriam
saúde, os seringueiros não teriam educação, não te-
ríamos uma ampla participação das pessoas que
são completamente excluídas de qualquer benefício
do Estado.

O que o Estado está fazendo aqui é tirar o cha-
péu, reconhecendo que é incapaz de chegar aos
mais longínquos lugares deste País para exercer a
sua ação fundamental, que é a de se fazer presente
nas necessidades do povo.

É importante o projeto que passou por esse
processo de discussão. Na Câmara dos Deputados,
foi debatido e recebeu emendas. Penso que os Srs.
Senadores deveriam ter o mesmo direito. No entanto,
como acompanhei, por ser interessada, por defender
que é fundamental que haja parceria entre o público
e o privado, com a publicidade das ações; por defen-
der que não existe Estado capaz de sozinho levar a
cabo as ações necessárias para minorar o sofrimento
da sociedade brasileira, nos termos em que está pos-
to, defendo a matéria e sou pela sua aprovação.

Conheço profundamente a ação das organiza-
ções sociais sérias, que prestam serviço à socieda-
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de, nos mais diferentes segmentos, naqueles em
que funcionários públicos e burocratas – não todos,
porque também sou funcionária pública, como pro-
fessora – têm muita dificuldade em atuar. Às vezes,
fico imaginando como o Governo poderia fazer o
acompanhamento da saúde dos índios do rio Jor-
dão. Entretanto, são essas organizações que sobem
de canoa, remando para levar saúde, educação e
assistência técnica.

De forma que o Governo acerta quando apre-
senta essa proposta. No entanto, há um prejuízo,
sim, para a discussão no plenário desta Casa. Mas,
por ter acompanhado essa discussão junto com as
organizações da sociedade civil, é que sou favorá-
vel à sua aprovação, que já vem até tardia. Mas
concordo inteiramente com a posição do Senador
Pedro Simon, no sentido de que os Senadores têm
o direito e o dever de debater, até porque poderiam
também oferecer contribuições à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador Ro-
berto Saturnino.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, penso que comete-
mos um erro ao aprovarmos a urgência desse proje-
to. Infelizmente, como temos que apreciar muitas
matérias apressadamente, aprovamos a urgência
sem avaliarmos a importância, a densidade e a ne-
cessidade de um estudo mais aprofundado desse
projeto, que tem uma face, uma vertente, muito sim-
pática, que a nobre Senadora Marina Silva ressal-
tou, pois pretende estimular o associativismo volun-
tário da sociedade brasileira.

É sabido que a nossa sociedade não tem uma
tradição associativista muito desenvolvida. Só re-
centemente, por meio das Organizações Não-Go-
vernamentais, esse associativismo vem se desen-
volvendo sem a necessidade de estímulo por parte
do Estado. E é importante que isso aconteça. Ao se
institucionalizar, por meio dessa lei, as organizações
da sociedade civil de interesse público, pelo menos
uma da faces do projeto é extremamente simpática
e mereceria toda a nossa aprovação.

Entretanto, Sr. Presidente, há uma outra face
desse projeto que requer, a meu juízo, um exame
mais aprofundado e detalhado. É que esse é o pro-
jeto da terceirização das tarefas do Estado brasilei-
ro. Por meio do mecanismo das parceiras, estão
sendo criadas, por um lado, essas organizações da
sociedade civil sem fins lucrativos e, por outro lado,
está sendo instituído o regime das parcerias do

Estado com essas associações.
Não quero ser, preconceituosamente, contrário

a essa institucionalização, que, em determinadas
condições, pode trazer benefícios e vantagens, ex-
cedentes em relação às desvantagens, para a soci-
edade brasileira. Mas, com toda honestidade, na dú-
vida, na urgência, voto de forma contrária. Eu pode-
ria até votar favoravelmente a esse projeto, mas, na
urgência, vou votar de forma contrária. Peço permis-
são aos Colegas do PT e do nosso Bloco para votar
de forma contrária a essa matéria, porque tenho re-
ceio quanto a essa institucionalização da terceiriza-
ção das missões do Estado que esse projeto está
criando por meio das parcerias.

Como se sabe, o mecanismo da terceirização
é extremamente polêmico, porque traz desvanta-
gens, como, por exemplo, a desvantagem da politi-
zação do servidor público. As pessoas dessas orga-
nizações da sociedade civil para fins de interesse
público exercerão as funções de servidores públi-
cos, mas serão servidores públicos passíveis de se-
rem politizados. Ao se mudar o Governo, mudam-se
as parcerias. Contratam-se outras organizações,
mudam-se os servidores. Aqueles anteriores estari-
am praticamente demitidos com a mudança política
do Governo. Essa chamada terceirização gera esse
grande risco.

Outra desvantagem é que esses servidores pú-
blicos não passarão por concurso. Um dos grandes
avanços do serviço público deste País foi a instituição
rigorosa da exigência do concurso público na Consti-
tuição de 1988. Pelo regime de parcerias, os servido-
res públicos dessas organizações da sociedade civil
de interesse público não serão concursados, pois po-
derão ser admitidos por critérios eminentemente políti-
cos, o que acho extremamente perigoso e danoso
para a elevação dos padrões do serviço público brasi-
leiro.

O terceiro ponto da desvantagem é a questão
dos padrões salariais. O projeto determina que os
salários dessas organizações devem seguir o valor
dos salários do mercado. Mas é sabido que os pa-
drões salariais do serviço público não têm muita re-
lação com os padrões salariais de mercado. Então,
vamos criar diferenciações entre servidores públicos
em termos salariais, que podem também trazer da-
nos profundos ao funcionamento do serviço público
no Brasil.

Sr. Presidente, todas essas são razões do bom
senso. Não estou radicalizando e nem apresentando
visões preconceituosas. Eu estaria até disposto a,
suficientemente esclarecido, desde que haja rigor na
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fiscalização desses aspectos que mencionei, votar
favoravelmente a esse projeto. Mas a urgência im-
pede que me seja dado esse esclarecimento. Tem
toda a razão o Senador Pedro Simon, pois não tive-
mos tempo de nos debruçar sobre esse projeto para
analisarmos os seus detalhes e as conseqüências
positivas e negativas que advirão da sua aprovação.

Nesse caso, Sr. Presidente, divergindo da po-
sição do meu Bloco, da posição da Senadora Mari-
na Silva, e pedindo a compreensão dos nobres Co-
legas, serei obrigado a votar de forma contrária.

Apelo aos Líderes dos Partidos aqui represen-
tados que revejam essa urgência e nos dêem a pos-
sibilidade de um exame mais aprofundado. Caso
isso não seja possível, estou anunciando o meu
voto contrário pelas razões que aduzi, Sr. Presiden-
te.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, venho até a tribuna,
porque a posição dos Senadores na primeira banca-
da é, de certa forma, deselegante para com os Co-
legas, já que nos dirigimos à Presidência e ficamos
de costas para os companheiros. Por essa razão,
ocupo esta tribuna no plenário, Sr. Presidente.

Inicio a minha fala, Sr. Presidente, comparando
esse episódio a um comentário que li nos anos da di-
tadura militar, feito em conseqüência do Festival da
Canção Popular. O articulista relatava que uma músi-
ca de Chico Buarque de Holanda havia vencido o
Festival; salvo engano, a música era “Carolina”. O se-
gundo colocado foi o compositor Geraldo Vandré, com
a música “Para não dizer que não falei de flores”.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – A música
vencedora foi “Sabiá”.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Agradeço a correção feita pelo Senador Pedro Simon.

O articulista falava sobre o festival de injusti-
ças. Dizia-se que a música de Chico Buarque não
era boa, e se desconhecia, portanto, o talento de
Chico Buarque expresso naquela música. Por outro
lado, houve uma outra injustiça, porque, graças à
pressão da Ditadura, o compositor Geraldo Vandré
não havia conseguido o primeiro lugar. Essa foi uma
tremenda injustiça com Chico Buarque por parte da
crítica e também uma tremenda injustiça com Geral-
do Vandré, que não conseguiu levar, face o ambien-
te político, o primeiro lugar.

Sr. Presidente, no presente caso, não diria que
estamos num festival de injustiças, mas num festival
de equívocos. Em primeiro lugar, o meu companhei-
ro Pedro Simon tem todo o direito de reclamar uma
prerrogativa que é de S. Exª e de todos nós de, com
tranqüilidade, examinarmos questões dessa impor-
tância. Esse projeto, de fato, nobre Senador Pedro
Simon, é da maior importância e, da nossa parte,
mereceria uma apreciação mais longa e mais tran-
qüila. Mas não nos atentou o Senador Pedro Simon
no momento em que aprovamos a urgência, requeri-
da inclusive por mim, como Líder.

Sr. Presidente, depois de ler este processado,
estaríamos a cometer uma profunda injustiça com a
imagem do Senado ao recusarmos ou extinguirmos
a urgência. Embora seja procedente a argumenta-
ção do Senador Pedro Simon, não sei como ficaria
o Congresso Nacional face à opinião pública brasile-
ira se, depois de conceder a urgência a um projeto
urgente, retirasse e extinguisse essa urgência.

Por outro lado, Sr. Presidente, a Câmara dos
Deputados também aprovou em regime de urgência
esta matéria, que chegou àquela Casa em julho de
1998. Talvez, face ao processo eleitoral, o segundo
semestre impediu que a Câmara dedicasse maior
atenção ao projeto. Por isso, as lideranças partidári-
as daquela Casa – como aqui ocorreu – acabaram
por acolher uma urgência na sua apreciação. A ma-
téria foi apreciada na Comissão de Trabalho e Servi-
ço Público da Câmara dos Deputados pelo Deputa-
do catarinense Milton Mendes, que deixou de ser o
Relator porque não concorreu à reeleição, mas, sim,
ao Governo de Santa Catarina.

Porém, Sr. Presidente, a Câmara dos Deputa-
dos, entendendo que houve dificuldade na aprecia-
ção, por todas as suas lideranças, aprovou a urgên-
cia. A Presidência da Câmara teve o cuidado de de-
signar, pelas seus vínculos com a área social e pelo
seu desempenho como Líder da Oposição naquela
Casa, o Deputado Marcelo Deda, do PT de Sergipe,
como Relator de Plenário desta matéria, Sr. Presi-
dente.

Houve uma negociação na Câmara dos
Deputados para que houvesse uma verdadeira
audiência pública, na qual compareceram algumas
entidades não-governamentais, o Ministério Público do
Distrito Federal, o representante da Comunidade
Solidária e um grupo de Parlamentares interessados no
tema, que, inclusive, havendo oferecido emendas ao
projeto, resolveram confiá-lo ao talento, à capacidade e
ao comprometimento com a área social do Deputado
Marcelo Deda.
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Sr. Presidente, não estamos a discutir o proje-
to do Executivo, mas um substitutivo montado pelo
ex-Líder no PT na Câmara dos Deputados, Líder
este que procurou abrigar as emendas oferecidas
naquela oportunidade.

Portanto, a urgência pretendida pelo Senado,
na verdade, procura, a esta altura, cumprir a que já
foi concedida pela Câmara dos Deputados. É o
Congresso, Sr. Presidente, a reconhecer e reparar
na Câmara dos Deputados as dificuldades do se-
gundo semestre. Apesar das oportunas palavras
dos nossos companheiros Senadores Pedro Simon
e Roberto Saturnino e da ilustre Líder do PT, Sena-
dora Marina Silva, como ficaria, agora, o Senado
Federal, após ter concedido a urgência, extingui-la,
quando a matéria já foi apreciada em regime de ur-
gência pela Câmara dos Deputados?

Sr. Presidente, estamos diante de um projeto
que cria uma instituição nova. Esse projeto não
revoga as entidades de utilidade pública ou as
entidades filantrópicas nem interfere no que existe
hoje na área social. Esse projeto cria uma instituição
nova, uma instituição de Direito Privado que poderá
firmar parceria com o Poder Público, sem estar
vinculada a ele.

Quanto aos funcionários públicos a serem
cedidos, o ex-Líder do PT na Câmara dos Deputados
ressalta que houve um cuidado exatamente na
autonomia, para se evitar que essas entidades
pudessem ser acusadas de qualquer vínculo com o
Poder Público.

Estamos diante de algo efetivamente novo,
que não elimina, neste momento, o que existe em
relação às entidades filantrópicas. Quando se fala de
terceiro setor, não se está contando com o Poder
Público, com a iniciativa privada, que poderá, por
legislação própria, continuar a contribuir, ou com as
entidades de utilidade pública ou filantrópicas. Mas
conta-se efetivamente com as ONGs, voltadas para
área social, segundo o parecer do Deputado
Marcelo Deda.

Sr. Presidente, sem deixar de considerar as
preocupações do Senador Pedro Simon, não seria
bom para o Congresso – Câmara dos Deputados e
Senado da República – extinguir esta urgência nes-
se momento.

As informações aqui contidas justificam, Sr.
Presidente, que o Senado da República apóie este
projeto, pois efetivamente algo de novo está sendo
construído: a parceria com autonomia. O Poder Pú-
blico vai contar com a colaboração, mas sem a vin-
culação de natureza administrativa ou de qualquer

outra ordem.
Por essas razões, Sr. Presidente, na condição

de Líder do PMDB no Senado, recomendo à Banca-
da a aprovação do projeto.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, quanto à referência
do Senador Jader Barbalho ao registro musical, se
na atual conjuntura houvesse um festival que procu-
rasse agradar o Poder, possivelmente o resultado
seria inverso, porque o Presidente da República já
disse não gostar mais de Chico Buarque.

O relato do Senador Jader Barbalho referente
ao processo de tramitação desta matéria na Câmara
foi absolutamente verdadeiro. O projeto estava na
Comissão, sendo relatado por um Deputado do PT
que já havia apresentado o seu parecer favorável.
Como o Deputado Milton Mendes não foi reeleito, o
projeto foi relatado em plenário, em regime de ur-
gência, pelo Líder do nosso Partido, o companheiro
e conterrâneo Marcelo Deda, que o relatou exata-
mente da forma como nos narrou o Senador Jader
Barbalho. Inclusive, a Primeira Dama Ruth Cardoso
ligou para o Deputado Marcelo Deda para agrade-
cer o seu empenho na aprovação desta matéria,
numa demonstração de que, em projetos de interes-
se do País, não há – ou não deveria haver – essa
dicotomia entre Governo e Oposição, como também
não deveria haver no processo de funcionamento do
Congresso Nacional.

Infelizmente, apesar das demonstrações
inequívocas de contribuição da Oposição nesta
Casa, no episódio das Comissões, a maioria assim
não entendeu. Votamos a favor da urgência e
pensávamos que, como tem acontecido com outras
matérias, porque já havia um acordo das lideranças
– e não sei se esse procedimento é válido para
este ano – não permitir urgência para matérias que
não tivessem sido apreciadas pela Comissão. Em
procedimentos semelhantes no ano passado, o
Plenário aprovava a urgência, e a matéria só
entrava na Ordem do Dia após a apreciação pela
Comissão, feita exatamente na semana seguinte.

O Senador-Presidente está balançando a
cabeça dizendo que não, mas esse é o meu en-
tendimento.

Pondero aos Srs. Líderes, à luz não do mérito
do projeto, mas da possibilidade de o Senado partici-
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par de forma mais ativa desse debate. Se S. Exªs
não concordarem, votarei favoravelmente ao
projeto.

Constará da pauta da próxima quarta-feira,
que, em tese, é um dia nobre do Senado Federal ou
do Congresso, o segundo dia de discussão de uma
PEC, que é consensual inclusive. Segundo dia de
discussão, em segundo turno, e cinco concessões
de rádios. Ontem houve uma exceção, a matéria
apreciada não deveria ensejar discussão, mas ocor-
reu o contrário. Essa não é a tradição.

Sugiro, até para prestigiar a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, que tem como novo Pre-
sidente o Senador José Agripino, que os Líderes con-
cordem em retirar a urgência desta matéria. Assim,
imediatamente após a Ordem do Dia, aprova-se um
novo requerimento de urgência e a matéria ficará in-
cluída na pauta da próxima quarta-feira.

Na quarta-feira, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, debate-se a matéria. Natural-
mente nenhum dos Srs. Senadores poderá solicitar
vista – e nem há essa intenção – porque já estará
aprovado um requerimento de urgência. Portanto, a
matéria será apreciada pelo Plenário do Senado na
próxima quarta-feira independentemente do parecer
da Comissão.

Penso que esse projeto deva ser a primeira
matéria apreciada pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, não somente para prestigiar o
Senado mas também esta Comissão. O fato é que,
com exceção de pontos levantados pelo Senador
Roberto Saturnino, a discussão está sendo procedi-
da não em relação ao projeto em si mas em torno
do método e do processo de encaminhamento da
votação da matéria.

Se o projeto não aprovar o regime de urgência,
votarei favoravelmente a ele, pois concordo com o
seu mérito e com o parecer aprovado na Câmara,
da lavra do companheiro e conterrâneo Deputado
Marcelo Deda. Repito: para valorizar o Senado e a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, po-
der-se-ia muito bem, sem prejuízo da necessária ur-
gência, extingui-la neste momento, aprovar imedia-
tamente o requerimento de urgência para esta ma-
téria após a Ordem do Dia. Dessa forma, a matéria
seria apreciada na próxima quarta-feira, após ter
sido debatida naquela Comissão.

Esta é, pois, a sugestão que deixo aos Srs. Lí-
deres.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão a matéria.

Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Senadores, está é uma das mais revolucionárias e
inovadoras propostas de legislação aprovada aqui
nos últimos anos. A Lei das Concessões, aprovada
pela via de uma medida provisória transformada em
lei, em janeiro de 1994, dá um exemplo da mudan-
ça, da reestruturação e da reconceituação do Esta-
do brasileiro. E mais importante do que a institucio-
nalização das ONGs ou das Organizações não-Go-
vernamentais é estarmos aqui adotando um novo
padrão, uma nova ideologia, um novo conceito das
relações do Estado com a sociedade civil, as rela-
ções do público com o privado.

No Brasil, por meio das privatizações, esse
conceito começa a se consolidar porque a própria
expressão “privatizar” nem sempre é muito apropria-
da. As empresas, na verdade, são privadas mas os
serviços são públicos. Essas empresas estão subor-
dinadas ao interesse público sob o controle público,
debaixo da mais rigorosa forma de controle em ter-
mos de funções básicas do Estado.

Ao concebermos esta lei, estamos criando um
instituto jurídico inexistente até hoje no Brasil. É
uma zona de sombra, uma sombra intermediária,
uma zona indefinida a relação entre o Estado e o
mercado, entre a máquina estatal, o público e a
empresa privada de caráter lucrativo. Mesmo as
instituições não lucrativas, beneficentes ou chamadas
filantrópicas, não têm a clara estruturação jurídica que
esse projeto, da maior importância, traz.

Estamos criando um terceiro setor, uma terceira
via, uma terceira instituição. Ela é de direito privado, é
administrada privadamente. As responsabilidades são
das pessoas que as dirigem, mas prestam serviços
públicos. Portanto, estão sob o controle dos governos,
das assembléias legislativas, das câmaras de
vereadores, do Congresso Nacional. Enfim, estão sob
o controle rigorosamente público.

Aqui temos outra enorme transformação cultural,
porque a cultura do Congresso Nacional é apriorística.
Somos campeões na criação de regras inibitórias para a
aplicação dos recursos públicos. Tomamos todos os cui-
dados a priori na formação da base da lei orçamentária
para evitar a malversação, o desvio, a perda do recurso
público. Uma vez aprovado o Orçamento – é da cultura
institucional do Congresso -, nós, que criamos todas as
amarras, fechamos todas as portas, todas as torneiras.
Entendemos que aqueles mecanismos, a priori, bastam
para dar limpidez, transparência e moralidade à coisa
pública, mas nos esquecemos da execução.
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Há uma inversão; aqui é tudo a posteriori, ou
seja, não há regras inibitórias ou impeditivas quando
o dinheiro é transferido para entidades do terceiro se-
tor. E, como elas são entidades de direito privado,
têm que ter a faculdade, a possibilidade e a liberdade
de gerir os recursos de acordo com a sua maior efi-
ciência, com a maior produtividade, com melhores re-
sultados. Por isso, elas transferem recursos, por
exemplo, do setor de transporte para pagar funcioná-
rios mais qualificados, ou transferem do setor de pes-
soal, se houver exagero de pessoal, para o setor de
transporte, porque precisam de uma van ou de uma
kombi para realizar aquele serviço. No Estado isso é
impossível, Senador Saturnino Braga.

Lembro-me de um problema que a Embrapa
teve aqui em Brasília. Ao receber um recurso, que é
autorizado no Orçamento, ela que é uma empresa
estatal, porém ela tem uma rubrica para a compra
dos meios de transporte, outra para pagamento de
pessoal, outra para custeio – e isso é rigoroso, é fe-
chado, está dentro de uma espécie de prisão. Se ela
usar o recurso do transporte para pagar pessoal, é
claro que cometerá uma irregularidade; e o respon-
sável por isso será atingido. Mas e se ela pudesse
transferir o recurso de uma área para outra em busca
de eficiência? A Embrapa precisava contratar e me-
lhorar o salário dos seus pesquisadores, que são de
alta qualificação científica. Há uma enorme competi-
ção de mercado lá fora que os chama e os atrai. A
empresa não podia tirar dinheiro de onde sobrava –
da área de transporte, para compra de automóveis
novos – para pagar melhor seus pesquisadores e
competir mais no mercado. Não podia fazer isso. Ela
não precisava de carro, mas precisava de gente.
Teve que gastar, mesmo sem precisar, todo o dinhei-
ro com automóvel e desperdiçou, porque ela não po-
dia reequacionar os recursos em benefício da eficiên-
cia e da qualidade de seus serviços.

Essas são as amarras, a priori, que dificultam
as mudanças. O recurso é passado à instituição; de-
pois disso, aí sim, começa o trabalho do setor públi-
co: o controle a posteriori. Ou seja, o importante não
é em que ela gasta o dinheiro, mas o seu desempe-
nho nos resultados a que se propõe e que o setor pú-
blico lhe confere. Se ela consegue atender a um mai-
or número de pessoas, se consegue prestar serviços
públicos de melhor qualidade, não importa como isso
se dá; se paga mais para funcionário, se gasta mais
com transporte, isso se torna secundário. Em com-
pensação, se ela tem um desempenho medíocre ou
abaixo das metas que o contrato estabelece, ela dei-

xa de receber o recurso no ano seguinte, é punida
por sua ineficiência.

Esse sistema a posteriori, esse sistema de
avaliação é o inverso da cultura congressual. Estou
há vinte anos no Congresso Nacional, Sr. Presidente,
e não conheço tentativa alguma, a não ser em raros
discursos, entre os quais venho fazendo alguns há
mais de cinco anos, de se fazer essa mudança.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Senador José Fogaça, V. Exª me concede um breve
aparte?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Recebo
agora o sinal para encerrar o meu discurso, mas não
tenho restrição alguma a que V. Exª faça o seu apar-
te.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Senador José Fogaça, V. Exª é o juiz do seu
tempo. Como já encerrou o seu prazo, peço que con-
clua após o aparte, porque há muitos oradores inscri-
tos e ainda temos reunião de comissões hoje para
eleger os presidentes.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Obriga-
do, Sr. Presidente. Sem dúvida alguma, concedo um
aparte ao Senador Roberto Saturnino.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Senador José Fogaça, em uma leitura muito dinâmi-
ca, muito superficial e rápida do projeto, intuí – por-
que não tive tempo de concluir – o que V. Exª está
dizendo à Casa: este projeto consagra uma inova-
ção, uma verdadeira reestruturação de todo o funcio-
namento do setor público. Estou absolutamente con-
vencido disso e sem preconceitos quanto à aprova-
ção dessa norma. Apenas gostaria de ter um pouco
mais de tempo para analisar e apreender o novo sis-
tema. O Senado Federal votará uma inovação abso-
lutamente revolucionária, como V. Exª muito bem
está descrevendo, sem ter discutido ou lido o texto,
fazendo simplesmente uma delegação de confiança
à Câmara dos Deputados. Não quero levantar des-
confiança em relação aos nossos colegas do Con-
gresso Nacional, mas, permita-me o Senador Jader
Barbalho, o Senado não pode assinar embaixo do
que disse a Câmara. É preciso que este assunto seja
debatido entre nós, pelo menos muito brevemente. A
sugestão do Senador José Eduardo Dutra é muito in-
teressante. Podemos nos comprometer a votar o pro-
jeto na quarta-feira próxima, mas é necessário um
exame por parte do Senado.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre-
sidente, não poderei entrar no mérito da questão da
urgência, sobre a qual queria falar, devido ao tem-
po utilizado pelo Senador Roberto Saturnino, que
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o fez evidentemente de maneira correta, mas se
alongou um pouco.

Para encerrar, quero dizer que quem tiver lido
o livro de Ted Gaebler, cujo título traduzido para o
português é Reinventando o Governo, sabe perfeita-
mente o que é o terceiro setor e o que é a cultura a
posteriori de controle de uso de verbas públicas.
Quem tiver lido também o livro de Anthony Giddens,
professor da Universidade de Londres, cujo título
traduzido para o português é Entre a Direita e a
Esquerda, sabe do que se está falando aqui e, por-
tanto, que essa transformação que estamos fazendo
é benéfica para o interesse público. O Deputado
Marcelo Deda inclusive mudou a expressão “de ca-
ráter público”, que dá mais uma feição jurídica, para
a expressão “de interesse público”, que embora per-
ca na qualificação jurídica da instituição dá também
uma feição social. É claro que há mudanças a se-
rem feitas, Sr. Presidente, mas rendo-me à urgência
de votar o projeto, porque este é o mais significativo
triunfo da sociedade civil nos últimos anos no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Paulo Souto.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar
de ter-me imposto, neste período – para usar o termo
em voga –, uma certa quarentena nas intervenções
neste plenário, devido a minha inexperiência, não po-
deria furtar-me a dar um depoimento sobre este as-
sunto, porque o vivi, com certa intensidade, no Gover-
no da Bahia, a partir de uma constatação que pode
ser um pouco radical – e que certamente o é – de que
havia alguns serviços públicos que chegaram a nível
tal de deterioração que era absolutamente impossível
sua recuperação e, por isso, teríamos de buscar ou-
tras alternativas que não excluíssem absolutamente
a prestação clássica dos serviços públicos que se
faz hoje, mas que apontasse outras alternativas.

Posso dizer que, sobretudo na área de saúde,
nos voltamos para algumas dessas alternativas no
Estado da Bahia, utilizando organizações desse
tipo. Utilizamos esse processo de terceirização, que
está estigmatizado, mas que trouxe bons resulta-
dos, porque conseguimos diminuir custos e melho-
rar fundamentalmente os serviços que são presta-
dos à coletividade. O que interessa a quem precisa
do serviço público não é o fato de estar sendo aten-
dido pelo funcionário de serviço público, privado ou
de organização social, mas se está sendo bem
atendido. Sem dúvida alguma, um modelo desse
tipo tem todas as possibilidades para melhorar o
atendimento dos serviços sociais prestados à coleti-

vidade.
Estranho que durante muito tempo foi dito que

a estrutura do Governo era controlada pelo poder
político. O que estamos vendo agora é justamente o
Governo abrir mão desse poder político de controle
total sobre essas empresas, secretarias, sobre a di-
reção desses serviços públicos e passá-los para o
setor social. Estamos vendo justamente o contrário.
Não tenho preconceito sobre a utilização de servido-
res públicos, desde que requisitados por essas enti-
dades e que estejam gozando de licença sem venci-
mentos. Não haveria mal nisso, porque muitos funci-
onários bons poderiam ir. Entretanto, essa não seria
uma decisão do Governo, mas da entidade que ti-
vesse a seu cargo a execução desse serviço.

Gostaria de dar esse depoimento e dizer que,
ao contrário do que eventualmente se disse aqui,
essa é uma manifestação clara do Governo de que
não tem interesse em manter o poder político sobre
os serviços sociais que presta à sociedade.

É uma colaboração forte. Fiquei feliz ao ouvir as
palavras da Senadora Marina Silva no sentido de que
os resultados de entidades desse tipo são muito bons
na Amazônia e na Bahia. Há 15 dias, acompanhei o
Governador do meu Estado até uma zona muito pobre
para que uma escola rural, que só vaí atender crian-
ças carentes, fosse administrada por uma entidade
desse tipo, num termo de parceria com o Governo.
Essa parceria tem condições de dar certo.

Enfim, gostaria de enfatizar que quem recebe
o serviço público não está interessado em saber se
ele é prestado por um funcionário de empresa pública,
privada ou de uma entidade desse tipo. O que lhe in-
teressa, e é isso que todos nós desejamos, é que o
serviço seja de boa qualidade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, nós estamos discutindo um
projeto da maior importância, do maior significado.
Realmente, como já foi dito, é uma proposta
inovadora e, mais do que isso, reivindicada há muitos
anos pelas organizações da sociedade civil que
trabalham com o interesse público, mas que não são
governamentais.

Por isso, Sr. Presidente, ao apreciar o regime de
urgência, fiquei muito tranqüilo. Realmente, essa
matéria tem urgência e traz junto com ela a
acumulação de um debate feito pelas organizações da
sociedade civil brasileira e também capitaneado pelo
Conselho do Comunidade Solidária.
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Sr. Presidente, pelo que ouvi do debate, é im-
portante separar algumas coisas. Por exemplo, nós
não estamos discutindo terceirização. Essa é outra
discussão. Alguns anos atrás algumas prefeituras
entenderam que deviam terceirizar a coleta de lixo.
Abriram licitação pública e escolheram uma empre-
sa; tudo isso submetido às regras que regem o setor
público do nosso País.

Também, Sr. Presidente, é fundamental dizer
aqui que nós não estamos discutindo matéria que já
foi regulamentada pelo Congresso Nacional -Câma-
ra dos Deputados e Senado Federal –, que são as
organizações sociais. Nada disso estamos discutin-
do hoje. O que estamos discutindo hoje – na minha
modesta opinião é da maior importância e tem cará-
ter de urgência – é simplesmente a criação de uma
lei federal que deixe claro e transparente a relação
entre as ONGs. Elas estão no Amazonas, prestando
serviço de atendimento, de apoio aos indígenas, es-
tão nas periferias dos grandes centros urbanos, fa-
zendo trabalho na área de educação, na área de sa-
úde, na área de formação profissional.

Estamos criando uma lei que institui uma rela-
ção clara entre o Estado, nos seus diversos níveis
de governo, e essas organizações não-governa-
mentais. É um grande avanço.

Sr. Presidente, vou ler o art. 2º do Projeto:

“Art. 2º Não são passíveis de qualifica-
ção como organizações da sociedade civil
de caráter público:

– as sociedades comerciais;
– os sindicatos;
– as instituições religiosas;
– as organizações partidárias;
– as entidades de benefício mútuo,

destinadas a proporcionar bens ou serviços
a um círculo restrito de associados;

– os planos de saúde e assemelhados;
– as instituições hospitalares privadas;
– as escolas privadas;
– as cooperativas;
– as fundações públicas;
– as fundações ou associações de di-

reito privado".

Quer dizer, fica claro em qual terreno estamos
pisando.

Esse projeto também contempla um grande
avanço. Como prefeito da cidade de Vitória, eu me
relacionei com as entidades não-governamentais.
Penso que o termo de parceria é um grande avanço,
que, neste caso, sim, flexibiliza a relação dessas enti-
dades não-governamentais na questão do uso dos re-

cursos públicos e, mais do que isso, cria um conceito
claro de avaliação desses serviços a posteriori,
que, como disse o Senador José Fogaça, é o ade-
quado nessa relação.

Por isso, Sr. Presidente, quero aqui, em meu
nome e em nome do meu Partido, dizer que esse
projeto é muito importante. A aprovação dele, longe
de criar qualquer problema para o Senado, será re-
cepcionada pelo País e pelas entidades não-gover-
namentais com muito carinho, porque lutam por
essa regulamentação há muitos anos. A Câmara,
após reflexão, já o aprovou, e tenho certeza de que
também vamos aprová-lo aqui no Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra ao Senador Ramez Te-
bet e, posteriormente, ao Senador Roberto Freire.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, vencida a urgência e estando su-
perado o problema de votar hoje ou não, ouso mani-
festar o meu ponto de vista, que coincide com o da
maioria esmagadora dos Senadores que até agora
se pronunciaram.

Na verdade, esse projeto é um reconhecimen-
to daquilo que já existe: o Poder Público não tem
dado conta de prestar os serviços que a sociedade
reclama. O Estado tem sido incapaz de, por si só,
prestar os serviços sociais de que a sociedade tanto
necessita. O Estado já não tem condições de aten-
der os cidadãos. Urge que ele tenha parceiros, e
está-se buscando uma parceria. Esse projeto signifi-
ca feliz conjugação de esforços do Poder Público,
que não abre mão do seu dever de prestar serviços
no campo social, de prestar serviços que dizem res-
peito à cidadania, à qualidade de vida. Por isso,
vem buscar parceiros, parceiros que já existem no
seio da sociedade. São as organizações não-gover-
namentais. Está cheio dessas entidades na socieda-
de. E o projeto faz a diferença, como muito bem sali-
entou o eminente Senador pelo Estado do Espírito
Santo, Dr. Paulo Hartung, que já foi prefeito. Quem
já trabalhou no Poder Executivo sabe que não há
condições de o Estado moderno agir com rapidez, e
esse projeto busca dar-lhe maior agilidade.

Se nós estamos aqui discutindo a urgência ou
não e se foi citado aqui o art. 2º, que elenca as enti-
dades que estariam excluídas, cumpre mais uma
vez, fazer referência ao art. 3º, que é o ponto funda-
mental do projeto, onde se dispõe:

Art. 3º. A qualificação instituída por
esta Lei, observado, em qualquer caso, o

368 ANAIS  DO SENADO FEDERAL MARÇO 1999



princípio da universalização dos serviços no
respectivo âmbito de atuação das Organiza-
ções, somente será conferida às pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrati-
vos, cujos objetivos sociais tenham, pelo
menos, uma das seguintes finalidades:

I – promoção da assistência social.

Ora, Sr. Presidente, o Poder público, nesse
particular, não está prestando eficientemente seus
serviços; não tem recursos e está sendo incompe-
tente para isto.

II – promoção da cultura, defesa e pre-
servação do patrimônio histórico e artístico;

III – promoção gratuita da educação,
observando-se a forma complementar de
participação das Organizações de que trata
esta Lei.

IV – promoção gratuita da saúde...
(...)
VI – defesa, preservação e conserva-

ção do meio ambiente e promoção do de-
senvolvimento sustentável.

(...)

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho
do Estado do Mato Grosso do Sul, cujo território é
cortado por rios, onde temos o Pantanal, patrimônio
da humanidade, e observo a degradação ambiental
que ali se verifica. De um lado, um Estado sem con-
dições de promover a preservação do meio ambien-
te; de outro, interpretações, às vezes radicais, de
parte das entidades não-governamentais, inclusive
na questão do meio ambiente, esquecendo-se de
que hoje há uma moderna tecnologia para a preser-
vação do meio ambiente, sem que, com isso, impe-
çamos o progresso.

VIII – promoção do desenvolvimento
econômico e social e o combate à pobreza.

(...)

Então, a meu juízo, esta é uma parceria louvá-
vel.

De outra parte, o Estado já disponibiliza os re-
cursos, só que não fiscaliza a respectiva aplicação;
não tem condições de fiscalizar os recursos que re-
passa às entidades não-governamentais. Este proje-
to de lei regulamenta essa prestação de contas.
Quem não sabe que as prefeituras do nosso País,
que as unidades federadas estão cansadas de ceder
servidores públicos para entidades assistenciais? O
que seria das APAEs – Associações de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais – se não tivessem o auxílio do

Poder Público, se servidores não fossem cedidos a
essas instituições para que cumprissem as suas fina-
lidades.

Em suma, temos de prestar atenção nos objeti-
vos deste projeto e compreender a realidade social
que o País vive. Tem razão o Governador da Bahia
quando fala da renda per capita de seu Estado. Até
há pouco tempo, não fosse a ação da Comissão de
Orçamento e o esforço de todos nós, havia uma dife-
renciação muito maior entre os cidadãos do Sul e os
do Nordeste do Brasil. Está havendo avanços, porém
é preciso que haja mobilização da sociedade. É pre-
ciso dar valor a essas organizações
não-governamentais que se destinam às altas finali-
dades mencionadas no texto do projeto sob exame –
são finalidades sociais. É disso que o País está preci-
sando, e o Poder Público não tem condições de aten-
der.

Encerro, Sr. Presidente, entendendo já haver
justificado plenamente o voto que darei.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, este projeto é, talvez, uma
conseqüência lógica da visão da reforma do Estado; é
a afirmação daquilo que se compreende na superação
de uma disjuntiva entre o estatal e o privado: a afirma-
ção do público. Isso é algo novo; é fruto de todo um
processo de transformação que ocorre no mundo; que
está tendo, evidentemente, repercussões no Brasil e
cria – por ser o novo, algo de superação dos estados
nacionais, dos processos de integração, com o novo
papel do Estado, com a sua nova conformação, com
toda uma discussão teórica, inclusive das soberanias
desses Estados – toda uma perplexidade entre duas
concepções, muito presentes no Brasil e, especifica-
mente, nesta discussão: uma, a da direita tradicional,
que sempre teve o Estado a seu serviço, privatizado que
foi, que quer ser mediadora de toda e qualquer atividade
do Estado – e não vamos nos esquecer da reação que
tem, teve e continua tendo sobre o Fundo de Valoriza-
ção do Magistério e da prioridade para o ensino funda-
mental a retirada de políticos tradicionais das media-
ções, políticos estes que se reproduziam no poder, por
meio da utilização do Estado para uma atividade pública
que, no final, se transformava em resposta aos interes-
ses privados de determinados grupos, que é a história
brasileira -; e outra, a dificuldade de uma esquerda tra-
dicional em superar sua concepção estatizante.

O público que este projeto afirma confronta
essas duas concepções do Estado brasileiro, e é difícil
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a sua superação. Daí se buscar discutir quais os ter-
mos, o regulamento, o regimento, as amarras, quan-
do o que aqui se está querendo dizer é exatamente
liberar as amarras, para que a sociedade se afirme.

Um dado interessante: temos aqui lutado muito
pela criação dos chamados conselhos – a saúde
tem seus conselhos municipais, estaduais, bem
como a educação -; enfim, buscamos criar conse-
lhos para toda e qualquer atividade estatal, a fim de
lhe dar um caráter público. Só queria lembrar que
conselho na língua russa é soviet. Digo isto para
que comecemos a entender qual era a idéia, inclusi-
ve, da esquerda, que não era anarquista, mas gene-
rosa e libertária: exatamente retirar do Estado aquilo
que a sociedade pode e deve fazer.

Este projeto de lei tem esse caráter efetiva-
mente revolucionário, é um novo que está surgindo.
E o Senado Federal tem, por obrigação, conceder a
possibilidade de o novo superar essa velha estrutu-
ra estatal brasileira, até para que se afirme essa ge-
nerosidade – e aí, independentemente de esquerda
ou de direita, o que importa é ver uma sociedade
melhor no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Roberto Requião,
último inscrito para discutir o projeto.

Após o pronunciamento de S. Exª, o nobre Se-
nador Edison Lobão fará uso da palavra como Rela-
tor da matéria.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o projeto é pura modernidade; o projeto tem
idéias novas e idéias interessantes. As interessan-
tes são novas e as novas não são interessantes.
Não é um projeto; é um tropeço, que tem anteriori-
dade na história das reformas da Administração Pú-
blica brasileira. Reporto-me ao período militar, quan-
do, para dar a necessária flexibilidade à Administra-
ção Pública, proliferaram as fundações. O Senador
Álvaro Dias e eu herdamos algumas delas no Go-
verno do Paraná, notadamente as fundações univer-
sitárias, entidades com autonomia, onde se discuti-
am salários em dissídios coletivos, sem se indagar
se o Estado tinha recursos para cobrir a conta. Tra-
tava-se de um verdadeiro sindicato, onde os Juizes
eram professores, o Reitor, interessado não em de-
fender a universidade, mas em defender a corpora-
ção, e os advogados também faziam parte. O resul-
tado foi a explosão e a necessidade desesperadora
de o Estado, arregimentando a inteligência da
Assembléia Legislativa, fazer com que a fundação
retornasse a sua situação de autarquia, para contro-

lar, de forma definitiva, os absurdos aumentos sala-
riais, através de um ato jurídico complexo, que é a
lei, com a participação do Executivo e do Legislati-
vo. A iniciativa, sempre do Executivo, e a sanção do
mesmo Executivo ao final. Com isso, conseguimos
manter as universidades funcionando.

Sociedade autogestionária. Podemos encon-
trar autores muito interessantes que defenderam es-
sas idéias nos últimos anos. Recordo-me agora do
Projeto Salamandra, de Roger Garaudy. Roger Ga-
raudy, que tentava uma síntese entre o cristianismo
e as idéias marxistas, enlouqueceu e hoje é budista,
e a sociedade autogestionária é um sonho.

O projeto descentraliza, de forma anárquica, a
ação do Estado. Por que não organizações sociais
civis autônomas? Sim, desde que não se amamen-
tem, dessedentem nos recursos públicos. Porque o
que teremos serão organizações que vão procurar
os seus funcionários ou pelo menos os seus dirigen-
tes no mercado. Enquanto discutimos limites para o
salário dos funcionários públicos, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, dos Senadores, dos Par-
lamentares, enfim, de todas as pessoas que ingres-
sam no serviço público, teremos salários de merca-
do – advogados ganhando dez vezes o salário de
um Juiz do Supremo Tribunal Federal em organiza-
ções sociais autônomas, organizações civis inde-
pendentes, alimentadas com o recurso público, gas-
tando ao arrepio das leis de licitação e contratando
sem nenhum limite. Não me parece que essa seja a
solução autogestionária da sociedade.

No entanto, concordo com o Senador Roberto
Freire contra esta visão do controle pelos conselhos,
pelos sovietes. Tenho muitas dúvidas a respeito dis-
so. Ontem, num debate de que participei com o Se-
nador Pedro Simon, na Televisão Comunitária de
Brasília, eu fazia a crítica às pessoas que acredita-
vam que se resolveria o problema da liberdade da
imprensa com a definitiva instalação daquele famoso
conselho já previsto em lei. O conselho é tão corruptí-
vel quanto qualquer assembléia, quanto qualquer sovi-
ete. No caso específico da imprensa, conseguiríamos
resolver o problema da limitação e do controle por par-
te do Estado ou do capital com o pluralismo dos meios
de comunicação – mais rádios, mais televisões, mais
opiniões – e nos valendo das contradições da econo-
mia de uma sociedade, dos grupos políticos e ideo-
lógicos, quebraríamos um monopólio.

Todavia, sinceramente, não acredito nessa or-
ganização civil autônoma, uma espécie de uma escola
de samba, que vai agir por conta da sua própria orga-
nização, mas sempre com o dinheiro público e fugindo
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completamente das limitações que, a duras penas, a
sociedade foi impondo para os salários, para as lici-
tações e para as compras de bens e serviços.

Vamos concordar que as leis limitativas, às ve-
zes, tendo avançado demais, embaraçam a eficácia
e a eficiência de organismos prestadores de serviço.
Mas daí à anarquia de entregar os recursos públicos
para o uso indiscriminado por ONGs que não se
submetem a nada, a não ser ao seu próprio estatu-
to, há uma distância muito grande.

Não acredito nessas organizações. A minha
experiência como prefeito e como governador desa-
conselha o processo. Inicialmente, já deixei claro
que, para manter as universidades do Paraná funci-
onando, tive que acabar com a autonomia das fun-
dações, pelo menos no que dizia respeito à fixação
dos salários, autarquizando todo o processo univer-
sitário, para que o Paraná pudesse ter universida-
des funcionando.

Valia a pena irmos com mais vagar no exame
deste projeto. Se, por um lado, a Administração Pú-
blica precisa de mais eficiência, essa privatização
do dinheiro público sem nenhum limite para sua apli-
cação é uma fantasia libertária que corresponde
exatamente ao Projeto Salamandra, de Roger Gara-
udy. Mas Roger Garaudy aderiu ao Budismo, o que
não sei se é mau ou bom, e hoje está doido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Com a palavra o Sr. Relator, Senador Edison Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL– MA. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, não há dúvida de que o País vive
um momento de dificuldades de natureza econômi-
ca. Nesses instantes, as classes mais desfavoreci-
das são exatamente aquelas que mais sofrem, e,
por conseqüência, cumpre ao Estado e aos homens
de boa vontade cuidar para que esse sofrimento
seja debelado ou, pelo menos, minorado.

Falo aqui como Relator deste projeto e como
Líder do meu Partido, para dizer que poucas vezes vi
uma lei tão bem elaborada e tão elogiada quando esta.

Se eu tivesse alguma dúvida como Relator e
como Líder, Sr. Presidente, quanto à necessidade e
à urgência de votação deste projeto, eu me valeria
dos argumentos judiciosos do eminente Senador
Pedro Simon, com quem quase sempre concordo, e
também da Senadora Marina Silva. O Senador Pe-
dro Simon, falando de maneira exuberante, como
sempre o faz, referiu-se à urgência urgentíssima da
votação deste projeto. É assim que ele o considera.
Disse S. Exª que este é o melhor projeto de que tem
conhecimento nos últimos tempos, “espetacular”,

“revolução em termos sociais”, e que não teria, a
despeito de ter estudado por 30 anos esta matéria,
qualquer emenda a fazer ao presente projeto. Eu
não teria argumentos melhores para apoiar este pro-
jeto do que os expendidos pelo Senador Pedro Si-
mon.

A Senadora Marina Silva, Líder do Bloco de
Oposição, disse que acompanhou o exame deste
projeto ainda na sua elaboração e também na Câ-
mara dos Deputados e nos trouxe uma informação
preciosa de que cerca de mil ONGs foram ouvidas.

A Sra. Marina Silva (Bloco/PT– AC) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Com
todo prazer.

A Sra. Marina Silva (Bloco/PT– AC) – O que
eu disse é que as organizações que participaram
junto ao Comunidade Solidária, como o Fórum Bra-
sileiro de ONGs e a ABONG, organizações gerais
das ONGs, representam cerca de mil ONGs em
todo o País, não que foram ouvidas mil ONGs. Fo-
ram ouvidas indiretamente, por intermédio de suas
representações – se é que se pode considerar des-
sa forma – e não diretamente. Estou apenas repon-
do a questão que havia sido levantada por mim.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Muito
bem. V. Exª faz uma retificação que, no meu enten-
dimento, não invalida a informação que aqui trans-
miti. São representações, portanto, de mil ONGs, to-
das ouvidas. O que quero dizer é que houve um cui-
dado especial na elaboração dessa lei. Louve-se
aqui a iniciativa da Primeira-Dama, Dona Ruth Car-
doso, inspiradora desse projeto. Antes dele o que
havia eram as leis que conhecemos, as leis de utili-
dade pública, as leis sociais que já estão obsoletas,
peremptas e que não têm dado muito resultado nes-
te momento da execução dos interesses sociais,
num País moderno.

O Sr. Jader Barbalho (PMDB – PA) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o
eminente Líder do PMDB.

O Sr. Jader Barbalho (PMDB – PA) –
Meu caro Senador Edison Lobão, creio – digo
isso com toda a sinceridade – que várias
manifestações equivocadas com relação a
esse projeto derivam dessa dificuldade da
tramitação em urgência, que já reconheci. Mas
penso que está se processando aqui um amplo
debate, da maior importância. Poucos projetos,
no Senado, tiveram um debate tão interessante,
no plenário, como este que estamos tendo. É preci-
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so separar neste projeto duas coisas. Em primeiro
lugar, a criação de uma nova instituição. Qual a
queixa que se pode apresentar, se se criar uma
instituição que, acima de tudo, terá autonomia
jurídica, que não terá as dificuldades, para a sua
constituição, que as outras instituições tiveram e
que permanecerão existindo, de acordo com
legislação própria? Como se poderá impugnar a
sociedade por pretender organizar-se, de acordo
com a lei, para tratar de questões de interesse da
sociedade? Qual é o ponto, neste projeto, em que
se pode fazer alguma objeção? Foi festejada na
Câmara, inclusive, a questão da autonomia, da
não-vinculação com o Poder Público. Então, há que
se separar: primeiro, a criação desse ente jurídico
novo, estabelecido em lei. Isso é uma coisa, outra, é
o termo de parceria. As entidades que forem criadas
não estarão obrigadas ao termo de parceria;
poderão continuar existindo e nunca realizar
nenhum termo de parceria com o Poder Público. O
Poder Público, em contrapartida, também não está
obrigado a firmar nenhum termo de parceria com
essas entidades. E mais – compreendo –, a
dificuldade da leitura leva a algumas interpretações
equivocadas. Aqui está estabelecido todo o
processamento de fiscalização, que será o mesmo
já existente em relação ao emprego do dinheiro
público, inclusive com a intervenção do Tribunal de
Contas da União, do Ministério Público e da
Advocacia Geral da União. A legislação toda relativa
ao emprego do dinheiro público está abrigada nesse
projeto. Creio, portanto, que manifestações, as
quais recebemos com o maior respeito, derivam
seguramente da urgência com que estamos
tratando de matéria tão importante. Portanto, é
preciso não deixar os Anais da Casa registrarem e a
sociedade que nos assiste através da TV Senado
pensar que estamos aqui a aprovar entidades que
vão manusear o dinheiro público sem nenhuma
fiscalização. Não, pelo contrário. Essas entidades,
de acordo com o que aqui está escrito, vão ter que
se submeter no momento de firmar parceria como
se fosse um órgão público. Vão ter que prestar
conta. Inclusive os bens dos seus dirigentes
poderão ser seqüestrados imediatamente. Há uma
série de restrições de toda ordem, no que diz
respeito ao emprego do dinheiro público.
Perdoe-me, Sr. Presidente, mas eu precisava fazer
estas observações, para que não imagine quem
esteja a nos assistir que, num assunto tão
importante, estamos aprovando uma matéria de
forma irresponsável.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) –
Agradeço a interferência oportuna do Senador Jader
Barbalho que já nos havia feito um relato sobre
como esta lei tramitou na Câmara dos Deputados.

Na verdade, Senador Jader Barbalho, esta lei
é tão sábia que mantém, de fato, as organizações
anteriores de utilidade pública, mas pelo período
apenas de dois anos, até que a nova lei
definitivamente esteja em pleno vigor. A lei teve
todos os cuidados que se possa imaginar. Foi
amplamente debatida. “Além das regras previstas
nas demais leis para a punição de eventuais
desvios, ela estabelece que os responsáveis pela
fiscalização do termo da parceria, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade na utilização de recursos ou bens de
origem pública pela organização parceira, darão
imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e
ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade
solidária. Veja a profundidade das preocupações
com a fiscalização. E vai além, sem prejuízo a
medida que se refere o artigo anterior, havendo
indícios fundados de malversação de bens ou
recursos de origem pública, os responsáveis pela
fiscalização representarão ao Ministério Público, à
Advocacia-Geral da União, para que requeiram ao
juízo competente a decretação da indisponibilidade
dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos
seus dirigentes”. É rigorosa a lei, rigorosíssima.

“O pedido de seqüestro será processado de
acordo com o disposto nos artigos tais do Código de
Processo Civil.

Quando for o caso – diz mais a lei –, o pedido
incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de
bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo
demandado no País ou no exterior – vai até este
ponto nos seus cuidados –, nos termos da lei e dos
tratados internacionais.

Até o término da ação, o Poder Público
permanecerá como depositário e gestor dos bens e
valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela
continuidade das atividades sociais da organização
parceira".

Não conheço uma lei com tantos cuidados
quanto esta, sem ser, todavia, uma lei impeditiva,
que cria obstruções à execução dos recursos
públicos para o bom desempenho da execução de
suas finalidades.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – A lei teve
todos os cuidados, quem não os teve foi o Senado
que não estudou o projeto.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – O
Senado teve todos os cuidados também. V. Exª foi um
debatedor proficiente desta lei. Onze Srs. Senadores
cuidaram de discuti-la aqui com inteiro conhecimento
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de causa. Nenhum Senador debateu esta lei no
anonimato ou no desconhecimento de seus
fundamentos. Portanto, o Senado está
suficientemente informado sobre aquilo que vai
votar. E esta, repito as palavras do Senador Pedro
Simon, é uma das melhores leis já elaboradas neste
País e nesta atualidade.

Portanto, Sr. Presidente, como Relator, meu
parecer é inteiramente favorável à lei e, como Líder
do PFL, recomendo que os companheiros acompa-
nhem a votação de lei tão oportuna.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) –  Continua em discussão. (Pausa.)

Não havendo mais quem peça a palavra, en-
cerro a discussão.

Em votação.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.

Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – V. Exª tem a palavra por cinco minutos. O
projeto tem urgência. São 13 horas e 5 minutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Pri-
meiro, prezado Lider do PFL, é verdade que não te-
nho uma emenda a apresentar, acho que o projeto
está ótimo. Como eu, pensa V. Exª e o Líder do meu
Partido, mas há mais 78 Senadores que têm o direi-
to de analisar e apresentar idéias e propostas. O
fato de eu dizer que não tenho propostas não signifi-
ca muita coisa, pois sou um oitenta e um avos; V.
Exª e eu somos dois oitenta e um avos; V. Exª, eu e
o meu Líder somos três oitenta e um avos. E o res-
tante dos Parlamentares?

V. Exª tem razão, essa lei é sábia. Por ser sá-
bia, não significa que não podemos debatê-la, anali-
sá-la. É muito boa a proposta apresentada pelo Se-
nador José Eduardo Dutra de votarmos o projeto na
quarta-feira. Vejo Senadores que, a cada momento,
estão debatendo um artigo novo, porque estão len-
do o projeto. Pelo menos teve um mérito esta dis-
cussão: os Senadores estão lendo o texto. É verda-
de que, como disse o Senador Roberto Saturnino,
lendo às pressas.

Meu prezado Líder, grande Líder do meu Parti-
do, tenho muito apreço por V. Exª. V. Exª pensa e eu
penso igual a V. Exª, mas V. Exª chega a uma conclu-
são e eu chego a outra, 180 graus diferente da de V.
Exª. V. Exª diz que para elaboração dessa lei houve
audiências públicas na Câmara dos Deputados, deba-
tes com o Ministério Público e com as ONGs, fez-se
um substitutivo, a Câmara dos Deputados debateu a
matéria com a maior profundidade. É verdade, a Câ-

mara fez o seu papel. Ou o Senado Federal é Casa
revisora ou é uma instituição civil para carimbar e di-
zer que está carimbado. A rigor, é o que o País diz:
extingue-se o Senado; para que Senado? Se essa lei
é sábia, se foi elaborada com um amplo estudo de ju-
lho até o dia 8 último na Câmara dos Deputados, va-
mos debatê-la também. Até para fazermos uma ho-
menagem à importância dessa lei, para dizer que
essa lei, que tem significado, que é sábia, foi anali-
sada, foi para a Comissão, teve uma proposta, teve
um parecer, foi votada depois de lida.

Diz meu querido Líder: como ficará o Congres-
so Nacional retirando a urgência? Perdão, para
mim, fica muito bem. Se os Líderes aceitarem a pro-
posta do Senador José Eduardo Dutra e discutirem
a matéria na Comissão na quarta-feira pela manhã
e, na quarta-feira à tarde, votarmos o projeto no ple-
nário, todos sairemos muito bem. Sairemos mal, se
votarmos o projeto de uma lei sábia sem deixar que
a maioria dos Senadores tenham oportunidade de
lê-la. Com toda sinceridade, isso não fica bem.

Posso dizer, Sr. Presidente, modéstia à parte,
como Governador do Rio Grande do Sul, que executei
um projeto semelhante a esse: Ação nas Vilas. Sema-
nalmente, centenas de entidades, sindicatos, associa-
ção de amigos de bairro, as mais variadas entidades
vinham ao Palácio e recebiam cheque para a execu-
ção de creche, pavimentação e uma série de obras
que eles faziam com muito mais competência, serie-
dade e infinito menor valor financeiro do que o Estado.
E funcionou excepcionalmente bem.

Quando fui à posse do Presidente do México
representando o Presidente Itamar Franco, fiquei
dois dias e entreguei à primeira-dama informações
sobre o trabalho solidário feito no México com enti-
dades como esta. O governo do México busca enti-
dades na sociedade para fazer trabalho desse esti-
lo. Acredito e repito que isso realmente é sensacio-
nal.

Meu querido Líder, V. Exª disse que eu teria que
advertí-lo na hora de votar urgência, mas eu não sabia
disso. Acredito que neste caso é o contrário: o Líder é
que deveria dar uma chance para o seu liderado para
ele tomar conhecimento de que era pedido da lideran-
ça. Como iria advertir V. Exª de que não deveria pedir
liderança para esse projeto, pois eu nem sabia que ele
estava aqui. Não tinha conhecimento e, de repente, no
final da sessão, ao se votar, vi o nome de V. Exª. Se o
meu Líder pede é porque é certo. V. Exª poderia dar
uma chance ao seu liderado para que ele pudesse ver.

Sr. Presidente, o projeto é nota 10. Voto favora-
velmente com a maior tranqüilidade, mas uma pro-
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funda mágoa. O Senado não vai ficar bem. Faço um
derradeiro apelo aos nobres líderes.

Ora, Sr. Presidente, é um gesto de grandeza...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – No momento nem os Líderes poderão mais
retirar porque estamos em processo de votação.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Voto
favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra à nobre Senadora Mari-
na Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dentro do
Bloco, tivemos uma manifestação da parte do ilustre
Senador Roberto Saturnino fazendo algumas pon-
derações que compreendo oportunas. No entanto,
na Bancada do Partido dos Trabalhadores que com-
põe o Bloco, há um entendimento de que somos fa-
voráveis à matéria. Não havendo um consenso na
Bancada do Bloco, como já é costumeiro, a Banca-
da fica liberada para a votação.

Quero reiterar o que disse anteriormente. Este
projeto é inovador, até porque, pela Constituição de
1988, isso já é um precedente constitucional na
área de saúde e educação, onde o Governo institui
parceria com entidades da sociedade civil. O que
estamos fazendo aqui é um processo de instalação
desse mecanismo de forma legal para as outras or-
ganizações, inclusive criando dispositivos que evi-
tem as organizações que não têm o devido crédito
no uso do dinheiro público, nas ações que realizam,
fazendo com que essas sejam inibidas de participar
do processo e dando condições para que aquelas
que têm um trabalho sério, competente e voltado
para os interesses da sociedade, possam fazê-lo
dentro da legalidade. E mais: instituindo mecanismo
de fiscalização e controle por meio da instituição dos
conselhos ligados a cada área competente.

Esses conselhos teriam o papel de controlar,
fiscalizar e dar publicidade às ações dessas organi-
zações. Ainda há uma polêmica se serão consulti-
vos ou deliberativos. Mas esses conselhos têm essa
função no que se refere a esta lei.

Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que,
em várias regiões da Amazônia, tenho exemplos de
organizações que têm trabalhos belíssimos na área
de educação. Cito a CTA , uma organização da so-
ciedade civial, que, há dezessete anos, iniciou um
trabalho de educação para seringueiros. Hoje, são
mais de 40 escolas dentro dos seringais onde as
pessoas chegam a viajar de 11 a 12 horas a pé

como acontece em Xapuri.
Faço um desafio: se o Governo do Estado do

Acre retirar o apoio a essas organizações e colocar
essa atividade para que seja realizada por funcioná-
rios públicos, faço um questionamento se terão a
mesma dedicação, pois esses que estão trabalhan-
do dessa forma o fizeram durante todos esses anos
sem apoio de governo, inclusive do Governador
Orleir Cameli, que era completamente hostil a esse
tipo de atividade.

No entanto, se existem seringueiros alfabetiza-
dos, se existem índios que recebem aulas em cur-
sos bilíngües, uma verdadeira revolução dentro des-
sas comunidades, é graças ao trabalho dessas or-
ganizações sociais.

Por isso advogo que o Estado não se coloque
como o “salvador da Pátria”, tendo em vista as con-
dições falimentares em que se encontra, pois, se
não fosse a participação dessas organizações, a so-
ciedade estaria muito mais prejudicada.

Creio que o projeto tem o seu mérito, embora
concorde com o Senador Pedro Simon que deveria
ter sido mais discutido no Senado. No entanto, do
ponto de vista do mérito, do ponto de vista da pro-
posta como está aqui, não se constitui em nenhuma
anarquia; pelo contrário, visa a colocar na legalida-
de aquilo que está sendo praticado de forma ilegal e
sem a devida fiscalização, sem o devido controle e
sem a devida publicidade das ações que são prati-
cadas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Concedo a palavra ao Senador Roberto Saturnino.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, estou re-
conhecendo finalmente depois desse debate que, feliz-
mente, processou-se aqui, ainda que muito limitada-
mente no tempo, que se trata de um projeto altamente,
intensamente, profundamente inovador. Talvez, em
toda esta legislatura, não venhamos a votar um projeto
tão inovador quanto este nas suas proposições.

Sr. Presidente, um projeto desta natureza não se
vota em urgência. Pode-se fazer quase uma analogia
deste projeto ao projeto dos Códigos, que a
Constituição preserva e não quer que seja votado em
urgência. Até concordaríamos que fosse aprovado o
regime de urgência logo após a Ordem do Dia, para
que a votação fosse na quarta-feira, mas que se
desse um mínimo de tempo para que os Senadores
como eu, que chegaram agora e não tiveram
oportunidade de acompanhar o debate na Câmara –
os Senadores que estavam há mais tempo devem,
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evidentemente, ter tido oportunidade de
acompanhar o debate na Câmara e estão
absolutamente cientes e convencidos –,
debatessem melhor o projeto. Este projeto, aliás,
tão inovador, tão revolucionário – quase se pode
dizer – não foi muito divulgado. Não me lembro de
ter lido na imprensa comentários a respeito dele.

Não foi um projeto debatido na sociedade.
Pode ter havido – e certamente houve – audiência
pública com a participação da representação das
ONGs, mas a sociedade como um todo não debateu
este projeto, não discutiu as suas vantagens e as
possíveis desvantagens.

Confesso que ouvi com muita atenção os argu-
mentos dos Senadores que defendem o projeto e
estou pronto a me convencer – não sou um obsti-
nado, um empedernido, um teimoso –, das vanta-
gens e dos benefícios inúmeros e muito grandes
deste projeto, mas não que seja votado numa ses-
são em que se discute superficialmente, em que os
Senadores novos como eu mal tiveram tempo de ler
em diagonal – como se diz –, de ler dinamicamente
este projeto.

Assim é, Sr. Presidente, que lamento que isso
tenha ocorrido; lamento a falta de sensibilidade da
maioria dos Srs. Líderes deste Senado em não que-
rer aceitar a sugestão do Senador José Eduardo
Dutra e jogar essa votação para quarta-feira. Não
haveria nenhum prejuízo para a sociedade. O que
houve, neste caso, foi a vontade da maioria em que-
rer manter o ponto de vista por meio do chamado
mecanismo do rolo compressor.

Está bem! Lamento e declaro que vou me abs-
ter de votar. Eu tinha dito até que, na urgência, iria
votar contra; mas ouvi vários argumentos, e não
quero votar contra um projeto de cuja validade, per-
tinência e importância posso me convencer amanhã.
Abstenho-me, lamentando que o Senado tenha pro-
cedido assim em matéria tão importante, tão nova e
tão profundamente modificadora do serviço público
brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador José
Eduardo Dutra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT
–SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
inicialmente eu queria fazer uma correção ao
Senador Roberto Requião: o Roger Garaudy
converteu-se ao islamismo, não ao budismo. Se ele
enlouqueceu, sobre isso não tenho informações.

Quero parabenizar o Senador Pedro Simon

pela sua primeira intervenção. Se S. Exª não a tives-
se feito, a matéria teria sido aprovada da mesma
forma como acontece com projetos sobre os quais
há consenso das Lideranças da Casa. Foi exata-
mente a intervenção do Senador Pedro Simon que
possibilitou que os Senadores José Fogaça, Rober-
to Freire, Roberto Saturnino, Paulo Souto, Paulo
Hartung, Roberto Requião debatessem a matéria.
Isso é extremamente salutar para o Senado.

Sr. Presidente, eu votaria a matéria de olhos
fechados, pelo fato narrado pelo Senador Jader Bar-
balho: o projeto foi relatado na Câmara dos Deputa-
dos pelo Deputado Marcelo Deda. Conheço a com-
petência e a capacidade do Deputado há 20 anos,
por isso eu poderia votar de olhos fechados. Só que
os outros 80 Srs. Senadores não o conhecem; por-
tanto, este debate foi fundamental. Fico satisfeito
porque o trabalho do Deputado Marcelo Deda está
sendo apresentado quase que como aval e foi elogi-
ado pelo Senadores Jader Barbalho, do PMDB, e
Edison Lobão, do PFL. Não só eu, mas também o
Estado de Sergipe ficamos orgulhosos em saber
que as maiores Bancadas do Senado reconhecem a
competência do trabalho de um Deputado do nosso
pequeno Estado. Vou até pesquisar seus discursos
e projetos na Câmara, para citá-los nesta Casa, pois
tenho certeza de que servirão para sensibilizar as
maiorias. Aliás, coincidentemente, hoje é aniversário
do Deputado.

Voto a favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr.

Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, em nome do Líder do PSDB, o nobre
Senador Sérgio Machado, encaminho o voto “sim”.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) –  V. Exª tem a palavra.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Como fez a Liderança, também gostaria de encaminhar
a votação, e o faço tranqüilamente, Sr. Presidente.
Reconheço as restrições do nobre Senador Pedro
Simon, mas, depois que S. Exª deu nota 10 ao Projeto,
com mais tranqüilidade ainda recomendo sua
aprovação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) –  Em votação o projeto.

As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto do nobre Senador Ro-
berto Requião e a abstenção do Senador Roberto
Saturnino.

A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 1999
(Nº 4.690/98, na Casa de origem)

(De iniciativa do Presidente da República)

Dispõe sobre a qualificação de pes-
soas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público, ins-
titui e disciplina o Termo de Parceria, e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Da qualificação como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público

Art. 1º Podem qualificar-se como Organiza-
ções da Sociedade Civil de Interesse Público as
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrati-
vos, desde que os respectivos objetivos sociais e
normas estatutárias atendem aos requisitos instituí-
dos por esta Lei.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se
sem fins lucrativos a pessoas jurídica de direito pri-
vado que não distribui, entre os seus sócios ou as-
sociados, conselheiros, diretores, empregados ou
doadores, eventuais excedentes operacionais, bru-
tos ou líquidos, dividendos, bonificações, participa-
ções ou parcelas do seu patrimônio, auferidos medi-
ante o exercício de suas atividades, e que os aplica
integralmente na consecução do respectivo objeto
social.

§ 2º A outorga da qualificação prevista neste
artigo é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos
instituídos por esta Lei.

Art. 2º Não são passíveis de qualificação como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Públi-
co, ainda que se dediquem de qualquer forma às
atividades descritas no art. 3º desta Lei:

I – as sociedades comerciais;
II – os sindicatos, as associações de classe ou

de representação de categoria profissional;
III – as instituições religiosas ou voltados para

a disseminação de credos, cultos, práticas e vi-

sões devocionais e confessionais;
IV – as organizações partidárias e asseme-

lhadas, inclusive suas fundações;
V – as entidades de benefício mútuo desti-

nadas a proporcionar bens ou serviços a um cír-
culo restrito de associados ou sócios;

VI – as entidades e empresas que comerci-
alizam planos de saúde e assemelhados;

VII – as instituições hospitalares privadas
não gratuitas e suas mantenedoras;

VIII – as escolas privadas dedicadas ao en-
sino formal não gratuito e suas mantenedoras;

IX – as organizaçoes sociais;
X – as cooperativas;
XI – as fundações públicas;
XII – as fundações, sociedades civis ou as-

sociações de direito privado criadas por órgão
público ou por fundações públicas;

XIII – as organizações creditícias que te-
nham quaisquer tipo de vinculação com o siste-
ma financeiro nacional a que se refere o art. 192
da Constituição Federal.

Art. 3º A qualificação instituída por esta Lei,
observado em qualquer caso, o princípio da uni-
versalização dos serviços, no respectivo âmbito
de atuação das Organizações, somente será
conferida às pessoas jurídicas de direito priva-
do, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais
tenham pelo menos uma das seguintes finalida-
des:

I – promoção da assistência social;
II – promoção da cultura, defesa e conser-

vação do patrimônio histórico e artístico;
III – promoção gratuita da educação, obser-

vando-se a forma complementar de participação
das organizações de que trata esta Lei;

IV – promoção gratuita da saúde, observan-
do-se a forma complementar de participação das
organizações de que trata esta Lei;

V – promoção da segurança alimentar e
nutr icional;

VI – defesa, preservação e conservação
do meio ambiente e promoção do desenvolvi-
mento sustentável;

VII – promoção do voluntariado;
VIII – promoção do desenvolvimento

econômico e social e combate à pobreza;
I X – e x p e r i m e n t a ç ã o , n ã o l u c r a t i v a ,

d e n o v o s m o d e l o s s ó c i o - p r o d u t i v o s e d e
s i s t e m a s a l t e r n a t i v o s d e p r o d u ç ã o , c o-
m é r c i o , e m p r e g o e c r é d i t o ;
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X – promoção de d i re i tos es tabe lec i-
dos , construção de novos direitos e assessoria jurídi-
ca gratuita de interesse suplementar;

XI – promoção da ética, da paz, da cidadania,
dos direitos humanos, da democracia e de outros va-
lores universais;

XII – estudos e pesquisas, desenvolvimento de
tecnologias alternativas, produção e divulgação de in-
formações e conhecimentos técnicos e científicos que
digam respeito às atividades mencionadas neste arti-
go.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a de-
dicação às atividades nele previstas configura-se me-
diante a execução direta de projetos, programas, pla-
nos de ações correlatas, por meio da doação de re-
cursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela
prestação de serviços intermediários de apoio a outras
organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor
público que atuem em áreas afins.

Art. 4º Atendido o disposto no artigo anterior, exi-
ge-se ainda, para qualificarem-se como Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pes-
soas jurídicas interessadas sejam regidas por estatu-
tos cujas normas expressamente disponham sobre:

I – a observância dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economici-
dade e da eficiência;

II – a adoção de práticas de gestão administrati-
va, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de
forma individual ou coletiva, de benefícios ou vanta-
gens pessoais, em decorrência da participação no res-
pectivo processo decisório;

III – a constituiçao de conselho fiscal ou órgão
equivalente, dotado de competência para opinar sobre
os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e
sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo
pareceres para os organismos superiores da entidade;

IV – a previsão de que, em caso de dissolução
da entidade, o respectivo patrimônio líquido será
transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos ter-
mos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo
objeto social da extinta;

V – a previsão de que, na hipótese de a pessoa
jurídica perder a qualificação instituída por esta Lei, o
respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido
com recursos públicos durante o período em que per-
durou aquela qualificação, será transferido a outra
pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, pre-
ferencialmente que tenha o mesmo objeto social;

VI – a possibilidade de se instituir remuneração
para os dirigentes da entidade que atuem efetivamen-
te na gestão executiva e para aqueles que a ela pres-

tem serviços específicos, respeitados, em ambos os
casos, os valores praticados pelo mercado, na região
correspondente a sua área de atuação;

VII – as normas de prestação de contas a serem
observadas pela entidade, que determinarão, no míni-
mo:

a) a observância dos princípios fundamentais
de contabilidade e das Normas Brasileiras de Con-
tabilidade;

b) que se dê publicidade por qualquer meio
eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao re-
latório de atividades e das demonstrações finan-
ceiras da entidade, incluindo-se as certidões ne-
gativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colo-
cando-os à disposição para exame de qualquer ci-
dadão;

c) a realização de auditoria, inclusive por au-
ditores externos independentes se for o caso da
aplicação dos eventuais recursos objeto do termo
de parceria conforme previsto em regulamento;

d) a prestação de contas de todos os recur-
sos e bens de origem pública recebidos pelas
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Pú-
blico será feita conforme determina o parágrafo
único do art. 70 da Constituição Federal.

Art. 5º Cumpridos os requisitos dos arts. 3º e
4º, a pessoa jurídica de direito privado sem fins lu-
crativos, interessada em obter a qualificação insti-
tuída por esta Lei, deverá formular requerimento
escrito ao Ministério da Justiça, instruído com có-
pias antenticadas dos seguintes documentos:

I – estatuto registrado em cartório;
II – ata de eleição de sua atual diretoria;
III – balanço patrimonial e demonstração do

resultado do exercício;
IV – declaração de isenção do imposto de ren-

da;
V – inscrição no Cadastro Geral de Contribuin-

tes.
Art. 6º Recebido o requerimento previsto no

artigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá, no
prazo de trinta dias, deferindo ou não o pedido.

§ 1º No caso de deferimento, o Ministério da
Justiça emitirá, no prazo de quinze dias da deci-
são, certificado de qualificação da requerente
como Organização da Sociedade Civil de Interes-
se Público.

§ 2º Indeferido o pedido, o Ministério da Jus-
tiça, no prazo do parágrafo anterior dará ciência
da decisão mediante publicação no Diário Oficial.

§ 3º O pedido de qualificação somente será
indeferido quando:
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I – a requerente enquadrar-se nas hipóteses pre-
vistas no art. 2º desta Lei;

II – a requerente não atender aos requisitos des-
critos nos arts. 3º e 4º desta Lei;

III – a documentação apresentada estiver incom-
pleta.

At. 7º Perde-se a qualificação de Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público, a pedido ou
mediante decisão proferida em processo administrati-
vo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Pú-
blico, no qual serão assegurados, ampla defesa e o
devido contraditório.

At. 8º Vedado o anonimato, e desde que ampa-
rado por fundadas evidências de erro ou fraude, qual-
quer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministé-
rio Público, é parte legítima para requerer, judicial ou
administrativamente, a perda da qualificação instituída
por esta Lei.

CAPÍTULO II
Do Termo de Parceria

Art. 9º Fica instituído o Termo de Parceria, as-
sim considerado o instrumento passível de ser fir-
mado entre o Poder público e as entidades qualifica-
das como Organizações da Sociedade Civil de Inte-
resse público destinado à formação de vínculo de
cooperação entre as partes, para o fomento e a exe-
cução das atividades de interesse público previstas
no art. 3º desta Lei.

Art. 10. O Termo de Parceria firmado de co-
mum acordo entre o Poder Público e as Organiza-
ções da Sociedade Civil de Interesse Público e as
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Públi-
co discriminará direitos, responsabilidades e obriga-
ções das partes signatárias.

§ 1º A celebração do Termo de Parceria será
precedida de consulta aos Conselhos de Políticas
Públicas das áreas correspondentes de atuação
existentes, nos respectivos níveis de governo.

§ 2º São cláusulas essenciais do Termo de
Parceria:

I – a do objeto, que conterá a especificação do
programa de trabalho pela Organização da Socieda-
de Civil de Interesse Público.

II – a de estipulação das metas e dos resulta-
dos a serem atingidos e os respectivos prazos de
execução ou cronograma;

III – a de previsão expressa dos critérios objeti-
vos de avaliação de desempenho a serem utiliza-
dos, mediante indicadores de resultado;

IV – a de previsão de receitas e despesas a
serem realizadas em seu cumprimento, estipulando

item por item as categorias contábeis usadas pela
organização e o detalhamento das remunerações e
benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a
seus diretores, empregados e consultores;

V – a que estabelece as obrigações da Socie-
dade Civil de Interesse Público, entre as quais a de
apresentar ao Poder Público, ao término de cada
exercício, relatório sobre a execução do objeto do
Termo de Parceria, contendo comparativo específi-
co das metas propostas com o resultados alcança-
dos, acompanhado de prestação de contas dos gas-
tos e receitas efetivamente realizados, independen-
te das previsões mencionadas no inciso anterior;

VI – a de publicação, na imprensa oficial do
Município, do Estado ou da União, conforme o al-
cance das atividades celebradas entre o órgão par-
ceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interes-
se Público, de extrato do Termo de Parceria e de
demonstrativo da sua execução física e financeira,
conforme modelo simplificado estabelecido no regu-
lamento desta Lei, contendo os dados principais da
documentação obrigatória do inciso anterior, sob
pena de não liberação dos recursos previstos no
Termo de Parceria.

Art. 11. A execução do objeto do Termo de
Parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão
do Poder Público da área de atuação corresponden-
te à atividade fomentada, e pelos Conselhos de Po-
líticas Públicas das áreas correspondentes de atua-
ção existentes, em cada nível de governo.

§ 1º Os resultados atingidos com a execução
do Termo de Parceria devem ser analisados por co-
missão de avaliação, composta de comum acordo
entre o órgão parceiro e a Organização da Socieda-
de Civil de Interesse Público.

§ 2º A comissão encaminhará à autoridade
competente relatório conclusivo sobre a avaliação
procedida.

§ 3º Os Termos de Parceria destinados ao fo-
mento de atividades nas áreas de que trata esta Lei
estarão sujeitos aos mecanismos de controle social
previstos na legislação.

Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do
Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização
de recursos ou bens de origem pública pela organi-
zação parceira, darão imediata ciência ao Tribunal
de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob
pena de responsabilidade solidária.

Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refe-
re o artigo anterior, havendo indícios fundados de

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ����	 ����



malversação de bens ou recursos de origem públi-
ca, os responsáveis pela fiscalização representarão
ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União,
para que requeiram ao juízo competente a decreta-
ção da indisponibilidade dos bens da entidade e o
seqüestro dos bens dos seus dirigentes, bem como
de agente público ou terceiro, que possam ter enri-
quecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio
público, além de outras medidas consubstanciadas
na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

§ 1º O pedido de seqüestro será processado
de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do
Código de Processo Civil.

§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a in-
vestigação, o exame e o bloqueio de bens, contas
bancárias e aplicações mantidas pelo demandado
no país e no exterior, nos termos da lei e dos trata-
dos internacionais.

§ 3º Até o término da ação, o Poder Público
permanecerá como depositário e gestor dos bens e
valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela
continuidade das atividades sociais da organização
parceira.

Art. 14. A organização parceira fará publicar,
no prazo máximo de trinta dias, contados da assina-
tura do Termo de Parceria, regulamento próprio con-
tendo os procedimentos que adotará para a contra-
tação de obras e serviços, bem como para compras
com emprego de recursos provenientes do Poder
Público, observados os princípios estabelecidos no
inciso I do art. 4º desta Lei.

Art. 15. Caso a organização adquira bem imó-
vel com recursos provenientes da celebração do
Termo de Parceria, este será gravado com cláusula
de inalienabilidade.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 16. É vedada às entidades qualificadas
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público a participação em campanha de interesse
político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios
ou formas.

Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, medi-
ante requerimento dos interessados, livre acesso
público a todas as informações pertinentes às Orga-
nizações da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado
sem fins lucrativos, qualificadas com base em outros
diplomas legais, poderão qualificar-se como Organi-
zações da Sociedade Civil de Interesse Público,

desde que atendidos os requisitos para tanto exigi-
dos, sendo-lhes assegurada a manutenção simultâ-
nea dessas qualificações, até dois anos contados
da data de vigência desta Lei.

§ 1º Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurí-
dica interessada em manter a qualificação prevista
nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a
renúncia automática de suas qualificações anterio-
res.

§ 2º Caso não seja feita a opção prevista no
parágrafo anterior, a pessoa jurídica perderá auto-
maticamente a qualificação obtida nos termos desta
Lei.

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei, no prazo de trinta dias.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Srªs e Srs. Senadores, cabe dizer
agora, depois que as discussões terminaram e o
projeto foi votado, que a Presidência do Senado
prefere ser criticada pela agilidade nos processos de
votação do que por emperrar os projetos no
Senado. Essa tem sido uma norma. Também quero
dizer que esta Casa é revisora, mas quando for
necessário rever matérias; não é revisora com a
obrigação de ser sempre contra o que venha da
Câmara dos Deputados. Temos inovado bastante e
esperamos que a Câmara dos Deputados proceda
do mesmo modo com as matérias do Senado, já
que algumas não tiveram andamento naquela Casa.
Esse é o nosso propósito.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Item 2:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 94, DE 1994

Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 94, de 1994 (nº 1.306/91, na Casa
de origem), que acrescenta § 2º ao art. 482
da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo

Parecer sob nº 78, de 1999, da Comis-
são Diretora, oferecendo a redação do venci-
do.

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

São lidas as seguintes:

Emendas (de plenário) – Apresentadas
ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 94, de 1994 (nº 1.306/91, na
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Casa de origem), que acrescenta § 2º ao
art. 482 da Consolidação das Leis do Traba-
lho.

Emenda nº 1– Plen

Acrescente-se onde couber, o seguinte
artigo:

Art. A alínea f do art. 482 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar a seguinte
redação:

f) embriaguez e serviço; (NR)

Justificação

A embriaguez, para efeito de configuração de
falta grave, deve ser apenas a que ocorre durante o
trabalho. Se o indivíduo embriaga-se habitualmente,
mas esse fato não tem nenhuma repercussão na
prestação de serviços mediante vínculo laboral, a
obrigação de não-fazer (não embriagar-se
regularmente), em sentido amplo, legalmente
disposta, vai de encontro à garantia fundamental de
inviolabilidade do direito à vida, ferindo, ainda a
cláusula constitucional de resguardo da intimidade e
da vida privada (art. 5º, caput e inciso X, CF).

Por tais motivos, impõe-se o acolhimento
desta emenda, objeto do PLC nº 41, de 1993, ora
em tramitação conjunta com a proposição-guia, da
qual resultou o substitutivo sob exame.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. –
Senadora Marina Silva.

Emenda nº 2 – Plen

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:

Art. Fica revogado o parágrafo único
do art. 482 da consolidação das Lei do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.

Justificação

Esta emenda pretende suprimir o dispositivo
que considera a prática de “atos atentatórios à
seguranaça nacional”, comprovada em inquérito
administrativo, motivo para demissão por justa
causa.

A matéria é objeto do PLC nº 8, de 1995, que
tramita em conjunto com o PLC nº 41, de 1993. Ao
analisar essa questão, em seu parecer unificado sobre
as proposições, o próprio relator manifesta-se
favoravelmente a seu acatamento, nos seguintes
termos:

“Vale ressaltar que nem mesmo a Lei

nº 7.783, de 28 de junho de 1989, que
regulamenta o direito de greve, faz qualquer
alusão ao ato delituoso citada no parágrafo
único do art. 482.

A permanência de tal dispositivo é
inoportuna e inócua, até porque se o
empregado praticar algum crime contra a
segurança nacional e for condenado à pena
de reclusão, estará materialmente
impossibilitado de cumprir o seu contrato de
trabalho e, como tal, dar-se-á a sua
extinção."

Estranhamente, apesar do posicionamento
favorável da relatoria, o substitutivo em tela não faz
nenhuma consideração acerca do tema, razão pela
qual, restaura-se a discussão por meio do
oferecimento da presente emenda.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. –
Senadora Marina Silva.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Em discussão o projeto, em turno
suplementar. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

O projeto volta à Comissão de Assuntos
Sociais, para exame das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Item 3:

Discussão, em turno suplementar, do
Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 1998 (nº
3.192/97, na Casa de origem), que altera a
Lei nº 7.674, de 4 de outubro de 1988, que
autoriza o Instituto de Administração
Financeira da Previdência e Assistência
Social – IAPAS a doar à Academia Nacional
de Medicina imóveis destinados à instalação
de centros de estudo e pesquisa, tendo

Parecer sob nº 6, de 1999, da
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Lúcio
Alcântara, favorável.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 78, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do .art. 279, inciso III, do

Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão
do Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 1998 a fim de
ser feita na sessão de 22 de abril de 1999.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999.
– Romeu Tuma – Jáder Barbalho.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Fica adiada a discussão do Projeto de Lei da

Câmara nº 20, de 1998, para o dia 22 de abril do
corrente ano.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Esgotada a matéria constante da Ordem do
Dia.

Comunico aos Srs. Senadores que se realizará
agora a eleição em várias Comissões.

Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela,

como Líder do PMDB.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Como

Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, alguns fatos ocorridos em
Goiás, nos últimos dias, amplamente divulgados
pela Imprensa Nacional devem ter causado perplexi-
dade a todos desta Casa, como também em mim
provocou esse mesmo sentimento.

As denúncias de desvio de dinheiro da extinta
Caixa Econômica do Estado de Goiás – Caixego e a
arbitrária prisão do suplente de Senador Otoniel Ma-
chado são dois acontecimentos que ilustram...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Um momento! Advirto aos
funcionários que se retirem e não perturbem os
trabalhos da Casa. Será constada a advertência de
ambos nas suas folhas de serviço. Perdoe-me, Sr.
Senador, e prossiga V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Mu-
ito obrigado, Sr. Presidente.

Como eu dizia, as denúncias e a arbitrária pri-
são do Suplente de Senador Otoniel Machado são
dois acontecimentos que lustram o estado de guer-
ra, de terrorismo e de perseguição política que se
instalou em Goiás, desde o último dia 1º de janeiro.
São fatos graves que exigem um posicionamento fir-
me do PMDB. Tenho a certeza de que, neste mo-
mento, todos os Srs. Senadores e a opinião pública
brasileira esperam por um pronunciamento. Como
eu disse, desde a primeira vez que assomei a tribu-
na, não sou homem de meias palavras; minhas in-
tenções e atitudes sempre foram e são transparen-
tes. Abomino a mentira, a injustiça e a dissimulação,
fatos hoje corriqueiros no Estado de Goiás. Cora-
gem para enfrentar desafios não me falta, por isso
que resolvi ocupar, hoje, a tribuna, para fazer alguns
esclarecimentos importantes à Nação brasileira, es-

clarecimentos do que tem sido noticiado e, principal-
mente, sobre o que tem sido falado na imprensa.

Começo por prestar explicações sobre o caso
Caixego, que tem sido tratado pela imprensa nacional.

Confesso que tomei conhecimento desses fa-
tos, através da imprensa, há cerca de dois meses.
Não tive nenhuma participação direta ou indireta no
processo de negociação de pagamento de direitos
trabalhistas dos ex-servidores daquela instituição;
muito menos no suposto desvio de dinheiro denun-
ciado pelo Ministério Público Federal. Ao contrário
do que tem sido divulgado por alguns jornais e revis-
tas, o caso não aconteceu durante a minha gestão
no Governo. Como todos sabem, renunciei ao cargo
de Governador em abril do ano passado para dispu-
tar as eleições para o Senado. O acerto com ex-ser-
vidores da Caixego aconteceu no final do ano, em
outubro, quando aliás já estava eleito Senador com
200 mil votos a mais do que o Governador eleito,
embora estivesse disputando com cinco e ele ape-
nas com um.

A comprovação do meu total desconhecimento
e da minha não-participação no episódio ficou
claramente evidenciada no relatório final do inquérito
feito pela Polícia Federal, que investigou exaustivamente
esse caso durante os trinta dias. O meu nome sequer
foi citado durante todo o processo de investigação,
como também não foi citado o nome do ilustre e
brilhante Senador Iris Rezende Machado.

Mas em função de um grampo telefônico, de
legalidade duvidoso, onde o Sr. Otoniel Machado
fala na hipótese – veja bem – de pedir para que eu
conversasse com um dos advogados indiciados,
que ele julgava ser meu parente.

O Ministério Público Federal, em função disso, de
ter aventado essa possibilidade em Goiás, já a cargo
do Governador daquele Estado, manda abrir uma
investigação contra mim e o Senador aqui no Senado e
no Supremo Tribunal Federal.

Observem bem, preocupado com uma situação
que envolvia pessoas amigas, o Senador Otoniel
apenas aventou a possibilidade de me procurar, para
ver a possibilidade de interceder na solução de um
problema que – repito – envolvia pessoas do seu
círculo de amizades.

Isso foi suficiente, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, para que o Chefe do Ministério Público em
Goiás, Dr. Hélio Telho, pedisse uma investigação sobre
um possível envolvimento meu e do Senador Íris
Rezende.

Em primeiro lugar, afirmo categoricamente que
se o Senador Otoniel pensou em me procurar, ape-
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nas pensou e não o fez. Em nenhum momento ele
me procurou, por telefone ou pessoalmente, para
falar deste assunto, muito menos para que eu
conversasse com o advogado e com a sua esposa,
a quem a imprensa insiste em dizer ser minha
sobrinha. E mesmo que ele tivesse feito isso, a
minha resposta seria negativa. De forma alguma eu
iria imiscuir-me a favor ou contra quem quer que
seja num assunto que diz respeito única e
exclusivamente à Justiça.

A propósito, a pessoa em questão não é minha
sobrinha, é minha parente sim em terceiro ou quarto
grau, para minha alegria e satisfação. E embora eu
a queira muito bem, como a seu marido, nunca
mantive qualquer tipo de convivência com essas
pessoas, principalmente convivência política. Sem-
pre tive uma vida limpa e transparente. Em minha
vida pública, em todas as funções que assumi, de
vereador estadual, Deputado Federal, Vice-Gover-
nador e agora como Senador, sempre procurei tra-
balhar com austeridade e com rigor.

O meu sigilo bancário, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, é quebrado desde que fui candidato ao
governo de Goiás. Permaneceu quebrado durante
todo o meu governo e continua. Não tenho sigilo ban-
cário – e isso foi por iniciativa minha – até os dias de
hoje. Portanto, nada tenho a temer, nada tenho a es-
conder. Apóio e sempre apoiarei qualquer apuração
sobre malversação de recursos públicos. Mesmo
com a falta de indícios que me envolva, se o Supre-
mo Tribunal Federal entender ser necessário abrir in-
vestigação sobre a minha participação no episódio,
não colocarei nenhum obstáculo, ao contrário, estarei
pronto a colaborar no que for necessário.

Da mesma forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
se o Senado Federal também achar necessário criar
uma Comissão para acompanhar ou investigar para-
lelamente o caso não serei eu um entrave e nem ca-
usará a mim nenhum constrangimento essa ação.
Tenho o maior interesse em que esse caso seja apu-
rado a fundo e esclarecido à sociedade brasileira. Até
vou mais longe, Sr. Presidente: peço mesmo ao Se-
nado que entre neste caso. Abro mão da minha imu-
nidade parlamentar, licencio-me, se for o caso, deste
Senado, para que se apurem e se elucidem esses fa-
tos lá, em Goiás, e perante o Brasil.

O que não posso, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é apoiar prejulgamentos e ações arbitrá-
rias como o que se viu quando da prisão do Sr. Oto-
niel Machado na última sexta-feira. É importante o
Senado saber como e por que ele foi preso.

Primeiro, ele foi preso, Sr. Presidente, porque

um Juiz Federal em Goiás grampeou os telefones do
advogado do Sr. Otoniel Machado, no exercício da
sua profissão. Portanto, o Juiz Federal cometeu um
crime, pois ele não pode grampear telefone de advo-
gado no exercício da sua profissão. Segundo, Sr.
Presidente, Otoniel Machado é um médico, pai de fi-
lhas médicas – todas as filhas são médicas e de
grande reputação em Goiânia –, todos os seus gen-
ros são médicos também de grande reputação nessa
cidade, dono de um dos melhores hospitais em Go-
iás, um homem que já prestou grandes serviços ao
Estado e à Nação.

Sabem V. Exªs como ele foi preso? Um delega-
do da Polícia Federal, de forma ardilosa, juntamente
com o Juiz Federal em Goiânia, pediu que ele com-
parecesse ao apartamento do seu genro, um médico,
para lá ser ouvido. Chegando ao apartamento de seu
genro, Dr. Áureo, o Delegado deu-lhe voz de prisão e
já o foi levando sem ouvi-lo, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores. Nunca soube que alguém pudesse ser pre-
so – principalmente um suplente de Senador, um mé-
dico com os melhores antecedentes – de forma tão
arbitrária pela Polícia Federal, sem ser ouvido e sem
ser citado numa investigação criminal. Não podemos,
portanto, apoiar atos dessa natureza.

Ele sempre demonstrou disposição de colabo-
rar com a Justiça no processo de investigação e ti-
nha, e tem, o direito constitucional de responder ao
processo em liberdade. Tanto é verdade que a Justi-
ça Federal de Brasília corretamente concedeu-lhe
habeas corpus na última terça-feira. Como todo ci-
dadão, o Sr. Otoniel Machado tem também direito de
defesa, que não lhe foi dado até hoje. Isso mesmo.
Pasmem, Srs. Congressistas: o Senador chegou a
ser preso sem sequer ter-lhe sido dado o direito de
defesa. O Ministério Público Federal em nenhum mo-
mento o convocou para ouvir o seu depoimento.

Abro aqui um parêntese para me reportar a
uma denúncia feita anteontem pelo Senador Mauro
Miranda: o Procurador do Ministério Público Federal
que cuida do caso em Goiás, Dr. Hélio Telho, é um
antigo desafeto do Senador Iris Rezende. Quando
Iris era prefeito de Goiânia, para viabilizar uma obra
de ampliação da principal avenida que corta a cida-
de, a prefeitura teve que desapropriar várias residên-
cias, entre elas a do pai do Procurador Hélio Telho. A
partir daí, ele travou com o então prefeito Iris uma in-
tensa batalha judicial, que descambou para ameaças
pessoais e uma inimizade nutrida publicamente por
sua família até os dias de hoje.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o discurso do
Procurador Dr. Hélio Telho, em Goiás, por ocasião

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ����	 ����



da diplomação dos eleitos, no pleito do ano passa-
do, é uma peça política que nem o principal opositor
de Iris Rezende na política seria capaz de construir.
São fatos públicos em Goiás, que deixam claro, na
pior das hipóteses, a parcialidade do procurador ao
conduzir esse caso.

Vou passar ao Sr. Presidente e aos Srs. Sena-
dores a cópia do discurso desse procurador federal,
no dia da nossa diplomação, o que fez com que os
nossos deputados federais saíssem do recinto. Foi
aí que se iniciou essa perseguição política. A parcia-
lidade ficou clara na condução do caso. Antes se-
quer de ouvir o Senador, ele já foi julgado, condena-
do e execrado publicamente, em meu Estado, pe-
rante a opinião pública. E, pior que isso, foi preso
como se de fato tivesse sido condenado. Esse tipo
de ação temos que repudiar, em nome da lei, da or-
dem e da democracia. Não podemos permitir que
ações claramente motivadas por diferenças políticas
e pessoais se sobreponham ao direito, à democra-
cia e à própria Constituição Federal.

Volto a me reportar ao tema inicial de meu dis-
curso: a atitude do Dr. Hélio Telho Filho não é uma
ação isolada. O que estamos assistindo hoje em
Goiás é a uma ação raivosa e hipócrita de um go-
verno movido pelo ódio, que tenta de todas as for-
mas e com todas as armas manchar a imagem polí-
tica do PMDB. A prisão do Senador Otoniel não
passou de uma tentativa de se criar um fato negati-
vo para prejudicar não apenas a sua imagem, mas a
de seu irmão, Senador Iris Rezende, líder político
que tanto fez por Goiás e pelo Brasil.

Sr. Presidente, são ações imundas, levianas,
desonestas do Governador que se instalou lá em
Goiás. Num outro flanco, tentaram também incrimi-
nar o meu ex-Secretário de Comunicação, jornalista
sério, humilde, pobre, correto. Um delegado de lá fi-
cou 30 dias execrando esse moço publicamente,
alegando que ele tinha assinado não sei quantas mil
ordens de pagamento em duplicidade. Pois agora o
delegado vem a público e diz que achou uma ordem
em duplicidade que não tem a assinatura do meu
secretário; mas já destruíram a imagem do moço em
Goiás, porque a imprensa nacional, inclusive, disse
que houve o desvio de R$1 milhão, durante o meu
governo, na Secretaria de Comunicação Social. E
eu constantemente pedindo ao Tribunal de Contas
para ajudar nessas investigações, porque, Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, o meu discurso de posse
está lá. Está gravado e está na mente de todos os
goianos: pedi ao Tribunal de Contas do Estado que
fosse rigoroso com o meu governo, que investigasse

todas as denúncias, que fiscalizasse o meu gover-
no. Aparelhei o Ministério Público, está lá, Sr. Presi-
dente, colocando computadores onde eles me pedi-
am, para que eles ajudassem a fiscalizar o meu go-
verno. Porque eu queria, como fiz, um governo sé-
rio, honesto, onde ninguém encontrasse nenhum
ato que o desabonasse.

Eles partiram contra o meu Secretário de Co-
municação Social. Esse delegado da polícia servil, e
não da Polícia Civil, hoje, lá em Goiás – da polícia
servil mesmo! –, está fazendo verdadeiros absurdos.
E outra coisa: não ouviram o secretário, Sr. Presiden-
te! Não ouviram, embora ele quisesse ser ouvido, em-
bora ele pedisse a quebra do seu sigilo bancário, em-
bora ele não tivesse negado as assinaturas nas or-
dens de pagamento. E o delegado mandou fazer
exame grafotécnico, mesmo ele dizendo que não
precisava, porque as assinaturas eram dele. Mas o
delegado mandou fazer o exame, para ficar fazendo
estardalhaço. E não havia nada, e não há nada.
Para se ver o que está acontecendo, hoje, em Go-
iás.

Parece absurdo – vou dizer para os Senhores e,
se eu estiver falando uma inverdade, podem me
condenar e me censurar –, mas esse Governador, em
dois meses, foi três vezes à minha cidade natal, Jataí,
para fazer fofoca, para dizer que eu tinha comprado
uma fazenda de 5 mil alqueires em Mato Grosso, para
dizer que eu tinha roubado isso ou aquilo.

Eu disse para o Governador que eu passava
uma procuração para o MST ir lá e tomar conta
dessa fazenda. Digo mais, Sr. Governador: quem
encontrar um tijolo – não uma fazenda – a mais do
que eu tinha quando entrei no Governo é dono, dou
uma procuração para quem encontrar. Desafio o
Ministério Público, a Justiça, a imprensa, qualquer
brasileiro, a encontrar um só tijolo na minha vida,
além do que eu já tinha quando Governador, o que é
muito pouco para um homem que tem 22 anos de
vida pública.

Ele foi lá para lançar mão desses argumentos.
Um indivíduo que não tem postura, nunca foi e
nunca vai ser estadista, que veste colete à prova
de bala, mistura-se com a polícia e vai dar blitz na
rua – ele fez isso. É esse o Governador do meu
Estado: está espalhando ódio à vindita, um homem
que não tem a menor postura de estadista, exe-
crando pessoas publicamente, sem julgamento,
sem ouvi-las. Isso é que é pior, Srs. Senadores.

Procurem, no inquérito, se existe a palavra do
ex-Senador Otoniel Machado e do meu Secretário de
Comunicação Social, Gean Carvalho. Não, mas já
foram condenados, já foram execrados, a s f a m í -
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l i a s já so f re ram o que V. Exªs não podem
imaginar. Nem na pior época da ditadura isso
aconteceu. Governei Goiás com amor, com
solidariedade, com trabalho, com honestidade.
Trabalhei num Estado em que havia paz o tempo
inteiro, que atendeu o pobre, o humilde, o faminto, o
deserdado da sorte, o aidético, o canceroso; o mais
desprotegido da sociedade foi assistido por meu
Governo. Quem quiser, pode verificar. E, agora,
enfrentar todo tipo de calúnia mentirosa e
irresponsável pelo Governo do PSDB é demais!

Ouçam isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e
estão aqui dois Deputados Federais do meu Partido,
de Goiás: o Governador ameaçou prender dois De-
putados Federais de Goiás. Um deles, a esposa do
queridíssimo e saudoso Senador Onofre Quinan,
sob a alegação de que ela devia R$70 milhões em
impostos ao Estado. Uma pessoa honesta, a quem
quero bem. Teve dificuldades em sua empresa e ain-
da as tem. Pois bem, o Governador atacou, falou que
iria prendê-la. Sabe o que fizeram? S. Exª conversou
com a Deputada, filiou-a ao PSDB, chamou banda
de música, soltou foguetório no Palácio e, de uma
hora para outra, de demoníaca passou a santa.

Fez acusações ao meu Governo com relação
à Celg, presidida por sete anos pelo Deputado Fe-
deral José Francisco das Neves, o Juquinha. Disse
que havia corrupção na Celg e que iria prender os
culpados, mas sabem o que o Governador fez? Fili-
ou o Deputado Federal ao PSDB, levou-o para o
Palácio, levou banda de música, soltou foguetório e,
de repente, também, de demônio passou a santo.

Olhem o quanto é hipócrita esse Governador!
Isto é atitude de Governador: falar em prender dois
Deputados Federais e, depois, filiá-los ao seu Parti-
do? Isso é ser estadista?

E o episódio da Assembléia, onde o PMDB
tinha 27 Deputados Estaduais e o Governador fez o
que quis e foi denunciado pela Rádio K do Brasil,
em Goiânia, por compra de votos? Isso não sou eu
quem estou dizendo, porque não quero cometer o
crime que S. Exª está cometendo, de acusar sem
provar. A rádio, sim, desafiou o Governador e
afirmou que houve compra de votos. Isso deve ser
verdade, pois S. Exª não deixou que os Deputados
aprovassem a CPI da compra de votos em Goiás, e
elegeu o Presidente da CPI.

O Governador está fazendo os maiores
desatinos em Goiás e, com a maior hipocrisia, vem
condenar os demais.

Mas eu falava na fazenda que S. Exª diz que
comprei em Mato Grosso. Pasmem, Srs.
Senadores: a família dele é quem comprou e agora

está querendo vender para o INCRA por um preço
maior! Não é acusação, Sr. Presidente. Esse fato
faz parte de um processo no Ministério Público,
parado desde que o Governador assumiu o
Governo.

O Prefeito de Itapaci – não sou eu também
que afirmo, o processo está no Ministério Público –
deixou de construir uma escola naquele Município,
com dinheiro do Ministério da Educação, porque o
atual Governador, quando era Deputado Federal,
exigiu que o Prefeito lhe passasse 20% ou 30% dos
recursos em dinheiro. O Prefeito fala por onde
passou, a pasta que estava com o Deputado – hoje
Governador –, o hotel em que ele estava e o que ele
fez do dinheiro. O Ministério Público colocou uma
pedra e esse processo não anda mais em Goiás.

De forma que o que está acontecendo em
Goiás é uma hipocrisia sem limites. Os homens
desonestos que se instalaram no poder em Goiás
querem mostrar que o PMDB é que é desonesto e
que eles são honestos.

Cinco ex-Governadores, que estavam e estão
com eles, possuem uma pensão milionária de R$18
mil cada um por mês. O Sr. Otávio Laje, Leonino
Caiado, milionários ex-Governadores, criaram uma
pensão de R$18mil, valor do salário do Presidente
do Tribunal, incluídas as gratificações.

Sofri pedido de intervenção em Goiás porque
não paguei e não pagaria nunca essa pensão imunda,
conseguida na calada da noite pelo ex-Governador
Otávio Laje. Por isso, todos são revoltados conosco
para massacrar Íris, Maguito, custe o que custar.
Agora, quero deixar bem claro aqui...

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Ouço V. Exª com muito prazer.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Não desejo
tomar o tempo de V. Exª, mas não posso, contudo,
deixar de interferir neste momento para dizer que o
depoimento que V. Exª faz no plenário do Senado da
República é uma manifestação na qual podemos
acreditar. V. Exª transmite, com emoção, a sua verdade.
E acredito nela. Conheço V. Exª há pouco tempo,
Senador Maguito Vilela, mas sei que sua história no
Estado de Goiás é a do bom governante, do estadista,
do homem correto que procurou exercer a sua
função de Governador de Estado, visando atender
aos mais legítimos e melhores interesses da
sociedade. Quanto ao Senador Iris Rezende, tenho a
dizer que é uma pessoa conhecida nossa, encantadora,
adorável e que está sofrendo intimamente. Sei disso
porque tenho estado em contato com S. Exª e

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ����	 ����



sei o quanto tem sofrido por conta dessa
perseguição inominável de que está sendo vítima
tanto ele quanto o seu irmão, o Senador Otoniel
Machado, e toda a sua família. Receba V. Exª,
assim como o Senador Iris Rezende, a minha mais
completa solidariedade.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Mu-
ito obrigado, nobre Senador Edison Lobão.

Gostaria ainda de dizer, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, porque é importante – antes, po-
rém, gostaria de declarar que, se for comprovada al-
guma mentira minha, renuncio ao meu mandato de
Senador –, que o primeiro ato desse Governador foi
reunir toda a imprensa goiana, através de uma ca-
deia de rádio e televisão, para dizer que não iria
cumprir certos compromissos, porque o Governador
Maguito Vilela havia endividado Goiás, dobrando
sua dívida, o que não é verdade.

Sr. Presidente, a dívida do Estado de Goiás
dobrou realmente, mas eu não o endividei em ne-
nhum centavo, pelo contrário, paguei R$1 bilhão de
dívidas. O Sr. Marconi Perilo, Governador do Esta-
do, foi à televisão dizer que eu utilizei mal esses re-
cursos e é, por isso, que a dívida do Estado dobrou.
Vejam só a maldade de um Governador! Vejam só a
hipocrisia de um Governador! Gostaria que S. Exª
me desmentisse dessas afirmações que estou fa-
zendo.

O Sr. Jader Barbalho (PMDB – PA) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, nobre Senador Maguito Vi-
lela?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Com muito prazer, ouço o aparte do meu Líder, Se-
nador Jader Barbalho.

O Sr. Jader Barbalho (PMDB – PA) – Senador
Maguito Vilela, quero emprestar a minha solidariedade
a V. Exª, que já foi julgado pelo povo goiano nas últi-
mas eleições. V. Exª, em seu mandato, foi considera-
do o Governador com o melhor índice de aprovação
no Brasil. Cumprimento-o também porque, apesar da
justa indignação de que está possuído – é natural, V.
Exª sofre um dano de imagem, bem como o nosso
ilustre e querido Colega Iris Rezende –, mantém-se
equilibrado. V. Exª, apesar da indignação, não se re-
cusa a ser submetido a qualquer apuração. V. Exª,
como os homens de bem deste País, recusa-se a ser
condenado por antecipação. E, aliás, há exemplos re-
centes. O ex-Ministro da Saúde, Alceni Guerra, hoje,
Prefeito da cidade de Pato Branco, foi julgado por an-
tecipação no episódio das bicicletas e guarda-chuvas.
Execrado publicamente, execrado noite e dia para, ao
final, depois de marginalizado e afastado da vida pú-
blica, os Tribunais e o Tribunal de Contas da União

darem a S. Exª. quitação. S. Exª agora retorna à vida
pública como prefeito de sua cidade. O ex- Ministro
Ibrahim Abi-Ackel, hoje Deputado Federal, foi execra-
do também e condenado publicamente. Retornou ao
Congresso Nacional, mas purgou uma condenação
por antecipação. V. Exª age com serenidade. Que se
apure! Que se dê oportunidade às pessoas de sim-
plesmente terem a chance de depor! Que se faça um
julgamento com base na lei, mas que não se condene
a priori! É o que está acontecendo no caso de Goiás.
Tive acesso ao despacho do juiz que decretou a pri-
são preventiva. Fiquei horrorizado! Sr. Presidente,
está escrito lá que um dos motivos da prisão do Dr.
Otoniel Machado é a obstrução da Justiça. E sabe o
que o juiz alega? Que o Dr. Otoniel Machado conse-
guiu que um Presidente de um Tribunal Superior no
Brasil subtraísse documentos essenciais da Procura-
doria Federal em Goiás. Mas que ele, juiz – está escri-
to entre parênteses –, não declinaria o nome nem o
Tribunal para não comprometer a imagem do Poder
Judiciário. Veja a irresponsabilidade! Depois disso,
não sei se foi o Dr. Celso de Mello, Presidente do Su-
premo Tribunal Federal, quem surrupiou do Ministério
Público, em Goiânia, o que ele alega para decretar.
Não sei se foi o Dr. Antônio de Pádua Ribeiro, Presi-
dente do Superior Tribunal de Justiça, que subtraiu e
surrupiou os documentos. V. Exª. tem razão na indig-
nação. O PMDB não deseja, em absoluto, obstruir a
apuração de nenhuma denúncia. Que se faça a apu-
ração! O que o PMDB não pode permitir é que a Justi-
ça seja partidarizada em seu Estado ou em qualquer
parte deste País e que antes que haja a apuração de-
vida as pessoas sejam condenadas, execradas. Cum-
primento V. Exª. pelo equilíbrio. Inclusive, sei que a
genitora de V. Exª. teve um acidente vascular cere-
bral. Posso imaginar todas as conseqüências, todos
os danos irreparáveis, mas o seu partido nesta Casa,
pela minha voz – e sei que é esse o sentimento dos
demais companheiros, como foi há pouco do Líder do
PFL – comunga com V. Exª. nessa indignação. Que
seja feita a apuração, mas que não se condene; e,
acima de tudo, seja proclamada a irresponsabilidade.
Creio que o Poder Judiciário, que vem sendo questio-
nado, tinha a obrigação, assim também os presidentes
dos tribunais superiores deste País, de interpelar esse
juiz irresponsável que ao decretar a prisão de uma
pessoa do seu Estado mancha definitivamente, defini-
tivamente não – equivoco-me – tenta manchar pela
sua irresponsabilidade o conceito dos presidentes dos
tribunais superiores no Brasil.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, agradeço muito o aparte do Líder Jader
Barbalho, que está acompanhando atentamente esse
desenrolar. E, realmente, tem razão. Todos os Pre-
sidentes estão sob suspeição depois do que escre-
veu o Procurador Federal em Goiás.
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O Sr. Jader Barbalho (PMDB – PA) – E o juiz.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Exato!
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB–MT) – Permi-

te-me V. Exª um aparte?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –

Pois não, com muito prazer, ouço o Senador Carlos
Bezerra.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Sena-
dor Maguito Vilela, em primeiro lugar, quero dizer
que nosso partido o PMDB se orgulha do grande
trabalho que V. Exª fez em Goiás como Governador.
Governou com o programa do partido, com a ótica
do partido. Fez um trabalho social imenso que deu a
V. Exª o maior índice de popularidade de todos os
governadores do Brasil. Nós somos vizinhos, acom-
panhei de perto esse trabalho. E quero estar solidá-
rio com V. Exª e com o ex-Governador nosso colega
Senador Iris Rezende. Goiás deve muito ao Iris Re-
zende. O Estado de Goiás, considero eu, que sou
vizinho, tem duas histórias: antes de Iris Rezende e
depois de Iris Rezende, que rompeu e derrubou
uma oligarquia que se locupletou daquele Estado
por muitos e muitos anos. Derrubou e derrotou essa
oligarquia e fez mudanças essenciais para o futuro
de Goiás. Hoje é um Estado moderno; é um dos lí-
deres na produção do hortifrutigranjeiro, na produ-
ção de leite e na agro-indústria; tem um dos maiores
índices de saneamento nas cidades e nos povoa-
dos. É um Estado totalmente eletrificado; há eletrifi-
cação rural e rodovias pavimentadas em todos os
cantos de Goiás. Considero Goiás um Estado pron-
to, com a visão de futuro de Iris Rezende e de toda
a equipe do nosso partido que vêm governando, du-
rante tantos anos, com resultados fantásticos não
só para Goiás mas também para toda a nossa Re-
gião Centro-Oeste. Vejo isso com tristeza. Em Mato
Grosso, Senador, ocorre o mesmo: o Governador
ganhou a eleição e se esqueceu de governar o
Estado. A missão de S. Exª, agora, é destruir o
PMDB e nos perseguir. Ele e os seus asseclas fa-
zem isso 24 horas por dia. Mas, nobre Senador Ma-
guito Vilela, meu pai, que era um nordestino,
semi-analfabeto, mas muito inteligente, e repentista,
me dizia quando eu era menino: “Meu filho, ninguém
destrói ninguém. Você pode se destruir se você er-
rar ou se você falhar. Se você cometer um erro você
se destrói, mas, se você estiver correto, ninguém vai
destruí-lo.” Portanto, estou tranqüilo e acho que V.
Exª pode ficar tranqüilo. Podem fazer a investigação
que quiserem, em que quiserem: tenho certeza que
tanto V. Exª quanto o nobre Senador Iris Rezende e
o Dr. Otoniel Machado, que foi nosso colega, esta-

rão imunes a qualquer punição porque são inocen-
tes. Deixo aqui a solidariedade do PMDB do Mato
Grosso, dos companheiros de Mato Grosso a V. Exª
e ao Senador Iris Resende. Estamos acompanhan-
do os fatos, queremos que seja feita a Justiça e que
esses embusteiros sejam definitivamente desmas-
carados. Muito obrigado.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Agradeço muito a colaboração, a intervenção e o
testemunho de V. Exª.

Sr. Presidente, gostaria de concluir dizendo
que o dinheiro usado na operação “Compra de vo-
tos na Assembléia Legislativa de Goiás”, denuncia-
da pela Rádio K do Brasil, teria passado pela conta
de uma empresa de telefonia de um secretário do
atual Governador, como também teriam passado
pela mesma conta, segundo a mesma denúncia, fei-
ta pelo jornalista Jorge Cajuru, milhões de reais usa-
dos irregularmente em sua milionária campanha ao
Governo de Goiás.

Não vou aqui fazer denúncias levianas, infun-
dadas, mas quero anunciar a V. Exª, ao Senado e
ao Brasil que rapidamente o povo brasileiro vai sa-
ber de onde saíram os milhões e milhões de reais
que foram para a campanha do Sr. Marconi Perillo.
Quem levou esse dinheiro? Qual foi a empresa que
intermediou esse dinheiro?: Não vou antecipar nada
levianamente, mas estou chegando lá, Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores, e a máscara dele haverá de cair
perante toda a sociedade brasileira. E para que não
venham dizer que estou aqui levantando denúncias
falsas ou levianas, como as que eles tentam perpe-
trar, eu quero fazer um desafio público ao Governa-
dor de Goiás, Marconi Perillo: já tenho o meu sigilo
bancário aberto, abro mão da minha imunidade par-
lamentar, licencio-me do Senado se ele provar um
milímetro de corrupção na minha vida, na vida dos
meus pais e dos meus irmãos ou dos meus familia-
res; renuncio, no dia seguinte, à minha cadeira de
Senador; e se ele não provar, Sr. Presidente, ou se
ficar provada qualquer desonestidade dele ou qual-
quer coisa, que ele faça o mesmo, que ele tenha a
dignidade de dizer ao povo goiano que ele mentiu e
que por isso renuncia ao Governo de Goiás.

Está feito o desafio ao Sr. Governador de Goiás,
que tem, hoje, a Polícia nas mãos, que tem a Justiça
ao seu lado na Cidade de Goiânia, no Estado de
Goiás; ele tem todos os mecanismos para investigar a
minha vida dos pés à cabeça, do dedão do pé à raiz
dos cabelos, e se ele encontrar – não no Governo,
mas durante os 22 anos da minha atuação política –
um ti jo lo fruto de corrupção, renuncio ao
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meu mandato de Senador. Vou ver se ele tem a
dignidade de fazer o mesmo lá em Goiás, hoje. Se
ele não estiver mentindo ao povo, que endividei o
Estado, que dobrei a dívida do Estado; se ele não
estiver mentindo sobre as acusações levianas que
tem feito, vou ver se ele tem coragem de fazer o
mesmo. Ele e o Sr. Nion Albernaz, do PSDB,
Prefeito de Goiânia, não vão perder por esperar.
Faço esse mesmo desafio ao Prefeito de Goiânia,
professor de escola pública há alguns anos, que,
depois de 3 mandatos à frente da Prefeitura de
Goiânia, detém, hoje, uma das maiores fortunas do
Estado.

Não sou eu que estou dizendo. No Ministério
Público de Goiás também há a tentativa de quebrar
o sigilo bancário do laranja João Abadio, do Prefeito
de Goiânia, que tenta por obstáculos na ação da
Justiça. Se se quebrar o sigilo bancário desse Sr.
Abadio, vai-se comprovar onde o Prefeito de Goiânia
tem feito lavagem do seu dinheiro. De forma que faço
esse mesmo desafio ao Prefeito, que também vive
conversando, levianamente, em Goiânia. Se encontrar
qualquer coisa em minha vida, – e se for provado,
agora mesmo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

A Justiça paralisou uma licitação que ele
estava fazendo, de uma empresa no Ceará,
empresa com responsável técnico falso, empresa de
reputação duvidosa, que iria dar um prejuízo de
mais de R$50 milhões aos cofres públicos de
Goiânia, com a instalação de lombadas eletrônicas
e outros instrumentos mais.

De forma, que para finalizar, Sr. Presidente,
gostaria...

A Sra. Marluce Pinto (PMDB–RR) – V. Exª
me concede um aparte?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Com muito prazer.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Peço à nobre Senadora que seja
breve, levando em conta que o tempo da sessão já
está esgotado.

A Sra. Marluce Pinto (PMDB – RR) – Serei
bastante breve, Sr. Presidente. Nobre Senador
Maguito Vilela, lamento não haver acompanhado
todo o seu pronunciamento. Não pude fazê-lo
porque estava participando de votação na
Comissão. Conheço a vida pública de V. Exª e do
Senador Iris Rezende e tenho certeza de que jamais
envergonhariam o País, o povo de Goiânia e muito
menos o nosso Partido. Nós nos orgulhamos de V.
Exªs não só porque são homens trabalhadores que
engrandeceram o Estado de Goiás, como também
porque a conduta ilibada de V. Exªs é reconhecida
por todos. Nós políticos temos muita segurança do

que fazemos, mas infelizmente existem pessoas
inescrupulosas que querem manchar nosso nome e
envergonhar nossa família. Nesses casos, o que
mais me preocupa são os filhos dos políticos
caluniados. Acompanhei de perto o sofrimento da
família do ex-Ministro Alceni Guerra. As crianças
não tinham condições de freqüentar o colégio aqui,
porque os colegas, na sua infantilidade, ficavam
falando do pai delas. A família mandou-as para seu
Estado de origem, mas lá aconteceu a mesma
coisa. Quero dizer a V. Exª, Senador Maguito, que
jamais vamos nos envergonhar de qualquer notícia
que saia com referência a Iris Rezende e Maguito
Vilela. Contem com nosso apoio sempre.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Muito obrigado pela intervenção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Senador Maguito Vilela, pode estar
certo de que dezenas de Parlamentares gostariam
de apartear V. Exª, certamente para apoiá-lo, mas,
como o tempo da sessão já esgotou, peço a V. Exª
que conclua seu pronunciamento e aos demais
Senadores que deixem os apartes para outra
oportunidade.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Sim, Sr. Presidente.

Para finalizar, quero dizer que o atual
Governador foi eleito sob a alegação de que em
Goiás havia uma “familiocracia”.

Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que
existe, sim, uma verdadeira “familiocracia” em Goiás.
Os Albernazes foram colocados no Governo, os
“Perillos” foram colocados na Prefeitura. Isto não é
denúncia leviana também não. Peguem o Diário
Oficial de Goiás e vejam se todos os parentes não
estão empregados no Governo de Goiás, na
Assembléia Legislativa e na Prefeitura de Goiânia.

Sr. Presidente, mais uma vez manifesto a minha
disposição de colaborar com o rápido esclarecimento
dos fatos que envolvem o PMDB goiano, mas exijo
transparência e isenção nas investigações.

Não podemos permitir que pessoas de bem,
num momento de inteira liberdade democrática,
possam ser vítimas de arbitrariedades só vistas em
tempos bastante longínquos.

Reitero a minha disposição de realizar nesta
Casa um trabalho ético e honesto, que possa honrar e
dignificar o povo goiano e o povo brasileiro, como fiz em
toda a minha vida política.

Quero, Senadora, fazer um comentário, porque acho,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito sério o que V.
Exª mostrou. Os pais e os filhos sofrem
terrivelmente. Quando o indivíduo tem culpa, paciência!
Mas colocar pais e filhos para sofrerem terrivelmente
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sem culpa é uma irresponsabilidade sem tamanho,
sem limites.

Fiz um desafio aqui com relação a mim próprio.
O meu pai tem 95 anos, é aposentado, recebe um sa-
lário mínimo na zona rural e a sua vida pode ser in-
vestigada também, durante os noventa e cinco anos.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –

Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Jader Barbalho.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
em Goiânia, o Ministério Público Federal e um Juiz
Federal procuram envolver nesse episódio membros
desta Casa, declarando inclusive que houve subtra-
ção de documentos por parte de um dos Presiden-
tes dos Tribunais Superiores. Requeiro a V. Exª – se
for necessário apresentarei o requerimento por es-
crito – que, em nome do Senado, interpele os Presi-
dentes dos Tribunais Superiores no Brasil a respeito
da grave denúncia feita por um integrante do Poder
Judiciário de que um deles subtraiu, surrupiou, do-
cumentos do Ministério Público em Goiás.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Atendo em parte ao desejo de V. Exª, que acredito
seja de todos os Parlamentares. Não vou interpelar,
mas vou pedir, com todo o respeito que os
Presidentes merecem, que esclareçam esse ponto,
porque é de grande gravidade para o Poder Judiciário.

Peço a V. Exª que encaminhe o requerimento.
Vou deferi-lo e oficiar aos Presidentes dos Tribunais
Superiores.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Os Srs. Senadores Eduardo Siqueira
Campos, Amir Lando, Paulo Hartung, Geraldo
Cândido e Pedro Simon enviaram discursos à Mesa,
para serem publicados na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL

– TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
última semana, esta Casa aprovou o Projeto de Re-
solução nº 8, de 1999, que autorizou a República
Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo com o The Export-Import Bank of Japan
(JEXIM), no valor de dezoito bilhões de ienes, de
principal, destinando-se os recursos ao financiamen-
to parcial do Programa de Modernização da
Infra-Estrutura do Setor de Ciência e Tecnologia.

Na oportunidade, quando a matéria foi objeto
de discussões, alguns ilustres Senadores ressalta-
ram lamentar a existência de uma cláusula contratu-
al, que reputavam danosa para o País, qual seja, a
de compelir o Governo brasileiro a adquirir equipa-
mentos no país de origem do empréstimo.

Um observador desavisado, que acaso se deti-
vesse com os termos dos pronunciamentos feitos
naquela Sessão, sairia convencido de que todos os
empréstimos externos são danosos aos Estados e à
Nação, representando verdadeira ameaça à nossa
soberania.

É evidente que um empréstimo tomado em ou-
tro País implica em incremento de nossa dívida ex-
terna. Mas não podemos deixar de reconhecer a
contribuição destes mecanismos de financiamento
para a construção da nossa infra-estrutura básica e
para a consolidação da economia brasileira. E aí,
Sr. Presidente, cabe ressaltar e destacar a impor-
tância e a participação do Eximbank no processo de
desenvolvimento da economia do nosso País.

Vejamos, por exemplo, dentro do contexto na-
cional, o caso do Estado do Tocantins.

Essa unidade federada, a mais recente da Fe-
deração brasileira, não dispõe, minimamente, de re-
cursos próprios para promover seu desenvolvimento
e libertar-se das amarras que a aprisionam ao sub-
desenvolvimento.

E a União não a socorre, sem embargo de o
Estado ter direito a transferências constitucionais
que hoje alcançam a elevada cifra de um bilhão de
reais! Até o momento, apesar de muita retórica,
esse dinheiro não saiu dos cofres federais, o que
faz o governo do Estado do Tocantins cogitar se in-
tentar sua cobrança judicial.

Pois bem, Sr. Presidente, que outro caminho
se descortinaria para o Tocantins senão buscar re-
cursos no exterior? O contrário seria condenar sua
população à miséria absoluta e sua economia à
completa estagnação.

Assim, o Estado, com o aval da União e a apro-
vação do Congresso Nacional, depois de muito esfor-
ço, obteve três importantes financiamentos originári-
os do Eximbank japonês.

Um, no valor de vinte e oito milhões, para a
formação de patrulhas agrícolas mecanizadas; outro, no
montante de cinqüenta milhões de dólares, para
ampliação da malha rodoviária e um último, no valor de
setenta milhões de dólares, para implementação de
projetos de eletrificação rural.

São segmentos fundamentais para o
desenvolvimento estrutural do Estado, e apenas o primeiro,
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referente à mecanização agrícola, é vinculado à
aquisição de equipamentos nipônicos.

Os demais, ressaltamos, não dispõem de qual-
quer cláusula contratual que vincule a concessão do
financiamento à compra de material japonês.

Aliás, consoante pudemos apurar, noventa por
cento dos empréstimos outorgados pelo Eximbank
do Japão não contém a obrigatoriedade de compra
de equipamentos originários daquele país, o que se
configura, apenas, nos dez por cento restantes.

Assim, o Brasil obteve financiamentos em con-
dições favoráveis para a construção do chamado Li-
nhão, entre Imperatriz e Serra da Mesa, no valor de
trezentos milhões de dólares, de outro no mesmo
valor para o Gasoduto Bolívia/Brasil e de um bilhão
de dólares para duplicação da rodovia BR-116 sem
qualquer vinculação, ou seja, sem condição de aqui-
sição de equipamentos japoneses.

Aliás, não podemos esquecer, a esta altura,
que até nosso próprio País concede a outras na-
ções linhas de crédito, por intermédio do Finex, des-
de que sejam adquiridos produtos aqui produzidos,
a fim de estimular nossas exportações.

Esperamos, Sr. Presidente, que estas conside-
rações contribuam para melhor esclarecer a ques-
tão, registrando desta tribuna o reconhecimento dos
relevantes serviços prestados ao desenvolvimento
do Brasil e do Tocantins pelo Eximbank japonês,
dos seus efeitos benéficos à nossa economia, à co-
operação técnica e científica e ao nosso desenvolvi-
mento como Nação.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre-

sidente, Srªs e Srs. Senadores, o País convive, hoje,
com dois tipos de moeda. Não me refiro ao real e ao
dólar, como parecem demonstrar os cadernos de eco-
nomia dos diferentes jornais de circulação nacional.
No Brasil, o dinheiro, ou é privado, ou é público. A di-
ferenciá-los, a concepção de que o primeiro tem que
ser maximizado e que o segundo pode ser dilapidado.

Ironicamente, alardeia-se que tudo se dá “em
nome do bem comum”. Na propaganda oficial, por
exemplo, a privatização é sinônimo de eficiência, do
“estado no lugar certo”. Algo assim como o Proer, cujo
objetivo explícito foi “salvaguardar os interesses de to-
dos os depositantes” , e não como prêmio à fraude na
administração dos poucos bancos aquinhoados com
os bilhões que faltam nas filas dos hospitais ou em to-
dos os demais serviços públicos essenciais.

Tais exemplos se sucedem. O mais recente, e,
ao que tudo indica, não o último, deu-se na privati-
zação das chamadas “teles”. Como se sabe, o “bom

negócio” da venda da Telesp fixa, da Telesp Celu-
lar, da Tele Sudeste Celular (Rio de Janeiro e Espí-
rito Santo) e da Tele Leste Celular (Bahia e Sergi-
pe), renderam “aos cofres públicos” a quantia de R$
10 bilhões, quase a metade do total arrecadado com
as 12 empresas do Sistema Telebrás. Desta quan-
tia, a Telefónica de España, a Portugal Telecom e a
Iberdrola, que adquiriram as quatro “teles”, desem-
bolsaram, no ato do leilão, 40%. O restante, foi-lhes
permitido o pagamento em duas parcelas, a primeira
vencível em agosto do corrente ano.

No auge da recente crise cambial, o Governo
Brasileiro recorreu a tais empresas espanholas e
portuguesa, no sentido da antecipação dos recursos
parcelados, para incrementar o ingresso de dólares
no País. Anunciado pelo então Ministro das Comuni-
cações, Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, como
“prova de confiança”, o Brasil" recebeu, “a título de
empréstimo”, aproximadamente US$ 3,9 bilhões.

Pois bem, pelo tal “empréstimo”, o Governo
Brasileiro pagaria, de juros, 11,875 % ao ano. Ocor-
re que, aí, verdadeiramente, se colocam duas moe-
das: um empréstimo para o País, em dólar, e, um
débito das empresas, em real. Daí, o quadro da
conversão de moedas do empréstimo em pagamen-
to da dívida, não necessitaria de legenda. A crise
cambial brasileira teve o seu início na primeira quin-
zena de janeiro, quando um dólar valia R$ 1,22 . E a
conversão do empréstimo se deu, exatamente, na
então chamada “sexta-feira negra”, quando a moe-
da americana já caminhava, célere, para os R$
2,00. Portanto, basta recorrer à mais elementar arit-
mética, para se quantificar os ganhos das três em-
presas multinacionais.

Segundo a Folha de S. Paulo, edição de 09
de março, a Telefónica de España liquidou sua dívi-
da de R$ 4,056 bilhões, com um lucro de US$ 1,074
bilhão. À Portugal Telecom coube um ganho de US$
600 milhões e, à Iberdrola, US$ 120 milhões. Soma-
dos, tais números atingem US$ 1,79 bilhão, o sufici-
ente para tais multinacionais terem recebido, “de
graça”, as telefonias celulares do Rio de Janeiro, do
Espírito Santo, da Bahia e de Sergipe. Não é à toa
que os investidores internacionais continuam “acre-
ditando no Brasil”.

Não posso garantir que houve “vazamento” de
informações privilegiadas. Sobram evidências e fal-
tam provas. Mas, os fatos estão, aí, a demonstrar
que os privilégios têm sido, ultimamente e cada vez
mais, de poucos. Aliás, em todos os casos, a gran-
de maioria perde (ou, deixa de ganhar) e os ganhos
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correspondentes são apropriados pela chamada
“minoria privilegiada”.

Duas questões se colocam, a partir do episó-
dio noticiado pela Folha. Em primeiro lugar, cada
vez mais tenho consciência de que tais fatos não se
repetiriam, com tamanha intensidade e freqüência,
se a Comissão Parlamentar de Inquérito das Privati-
zações, nos idos de 1994, tivesse logrado o seu curso
normal. Ali, já na primeira fase do processo de aliena-
ção das empresas estatais, se vislumbrava a existên-
cia de vícios em todas as fases dos leilões e a falta da
transparência necessária no tratamento do patrimônio
que é público, que foi construído com recursos coleti-
vos, recebidos do contribuinte, e que carregam o
custo de oportunidade dos serviços essenciais que
lhe são, constitucionalmente, devidos. Diga-se de
passagem, a mesma imprensa que, hoje, estampa,
com reiterada freqüência, casos de desvios de re-
cursos públicos, cobriu a CPI com um manto de si-
lêncio. E a história mostra a importância da união de
esforços do imprensa e do Congresso Nacional, nas
investigações e na defesa do patrimônio público.

A segunda questão e, talvez, a mais importan-
te, diz respeito ao papel do Governo Federal na de-
fesa do bem público que lhe foi confiado pelas ur-
nas. Por princípio, o melhor governo é aquele que
maximiza recursos públicos escassos, em prol da
maioria da população. Ao contrário, o Estado é pri-
vatizado, e os governos, cada vez mais, se guiam
por interesses também privados, para que se lhe im-
putem indicadores e atitudes que desvalorizem o
seu patrimônio, para que ele se transfira para uma
minoria, a preços subestimados. São as regras do
mercado a presidir as ações do Estado. E, aí, se in-
serem as tais informações privilegiadas, porque elas
fazem parte destas mesmas regras de mercado.

É por isso que se reveste da maior importân-
cia, hoje, a discussão sobre o Estado brasileiro. E,
daí, definir mecanismos de defesa deste Estado,
cujo raio de ação tem sido, cada vez mais, inibido
pelo processo de globalização. Neste processo, o
Estado representante da maioria é levado ao esgo-
tamento, através de corporações que não se orien-
tam e, termos territoriais, mais de mercados. E, se
assim se mantiver, o uso “dinheiro privado” continu-
ará a ser, cada vez mais, maximizado. E o valor do
patrimônio público, dilapidado. Até que ele, também,
se esgote. Depois, restará, apenas, o mercado.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
para falar de um problema que tem preocupado não

só a grande maioria dos governadores e prefeitos
municipais, mas principalmente a milhões de brasi-
leiros que dependem diretamente do bom desempe-
nho dos serviços públicos. Refiro-me às dificuldades
financeiras porque passam Estados e Municípios.
Mas a minha intenção, neste momento, não é tratar
pura e simplesmente do processo de renegociação
desses débitos. Entendo que essa questão precisa
ser analisada a partir de sua raiz.

É incontestável que no decorrer da década de
80 e particularmente com a promulgação da Consti-
tuição de 1988 ocorreu uma ampla descentralização
tributária no país, beneficiando Estados e Municípi-
os, que passaram a ter maior autonomia financeira.
Em dois anos, a União perdeu 7,5 pontos percentu-
ais de sua receita disponível. Os Estados, por sua
vez, aumentaram suas receitas disponíveis em
2,6%, e os Municípios em 4,5%. As arrecadações
próprias também sofreram alterações significativas
em todas as esferas. No mesmo período, a União
amargou uma perda de sua arrecadação da ordem
de 5,2%. Enquanto os Estados tiveram ganhos de
4,7% e os Municípios de 0,7%.

Entretanto, não demorou muito para que a
União, através de medidas pontuais e circunstancia-
is, como o aumento da alíquota do Confins, a cria-
ção do FEF e da CPMF, entre outras medidas, reto-
masse parte dos recursos que estavam sendo re-
partidos com as demais unidades da Federação.
Mas, mesmo com essas artimanhas, que precisam
ser devidamente discutidas, a situação financeira
dos Estados e Municípios não piorou. Continuou
muito melhor do que estava antes da promulgação
da Constituição.

Atualmente, a arrecadaçaõ do conjunto de im-
postos e contribuições situa-se em torno de R$250
bilhões, ou o equivalente a 27,54% do PIB. De janei-
ro de 1994 a novembro de 1998, a arrecadação tribu-
tária anual global aumentou mais de R$60 bilhões,
resultado direto do processo de estabilização. Só a
receita da União cresceu o equivalente a cerca de
R$37 bilhões. A dos Estados aumentou R$14 bi-
lhões, e a dos Municípios, excluindo-se a receita pró-
pria, subiu em cerca de R$10 bilhões.

De acordo com dados do Tesouro Nacional, a
participação da União na receita disponível global
tem se situado em torno de 62%, a dos Estados em
cerca de 25% e a dos Municípios em aproximada-
mente 12%.

O problema é que nem sempre esse cresci-
mento financeiro implicou em melhoria na oferta dos
serviços públicos. Se é verdade que Estados e Muni-
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cípios passaram a dispor de mais recursos, também
é verdade que muitos administradores públicos não
souberam usá-los. Investiram mal e sem o menor
critério. Promoveram um endividamento irresponsá-
vel. Aumentaram o custeio da máquina e a despesa
com pessoal, contribuindo expressivamente para o
desequilíbrio das contas públicas do país.

Está claro que o aparato institucional de controle
do endividamento de Estados e Municípios envelheceu
e tornou-se ineficaz. A tutela federal sobre créditos que
têm sido efetuados tem gerado mais distorções e maus
exemplos do que benefícios. As facilidades para o
refinanciamento das dívidas de Estados e Municípios
financeiramente desorganizados não têm propiciado
condições e mecanismos de responsabilidade fiscal e
de promoção de desenvolvimento.

Observando os fatos, não é difícil concluir que o
rumo precisa ser alterado. Primeiro foram os
Estados, beneficiados pelo Tesouro Nacional com
um amplo refinanciamento das dívidas. O fato é que
as condições extremamente favoráveis, dentre elas o
prazo de 30 anos para amorrtização e taxas de juros
reduzidas, não impediram que alguns governadores
questionassem os termos dessa renegociação.

Agora são os Municípios. Menos pretensiosa
que o programa direcionado aos Estados, a Medida
Provisória 1.811, que tramita no Congresso Nacional,
fixa condições para o refinanciamento das dívidas
municipais. Apesar do prazo menor, 20 anos, e das
taxas de juros mais elevadas, também neste caso o
Tesouro nacional está oferecendo condições
bastante vantajosas para o refinanciamento das
dívidas.

O problema é que, tanto no caso dos Estados
quanto no dos Municípios, a rolagem das dívidas
tem beneficiado principalmente as unidades mais
ricas da Federação. Vejamos os números. Segundo
relatório do Banco Central, 97% da dívida mobiliária
dos Municípios, que alcançava cerca de R$ 10
bilhões no final de 98, é de responsabilidade de
apenas dois deles: São Paulo e Rio de Janeiro.

O agravante é que esses programas de
refinanciamento não prevêem incentivos às
unidades federativas superavitárias e saneadas.
Enquanto Estados e Municípios endividados contam
com vantagens inquestionáveis, o Conselho
Monetário Nacional, através da resolução 2521, de
8 de julho de 98, impede os que estão com suas
contas equilibradas de contraírem financiamentos
para investimentos. Ou seja, a política em curso
penaliza os bons administradores e contempla os
maus.

É bom que se diga que o argumento que tem
sido usado para sustentar o paradoxo de premiar os

endividados e punir os que promoveram o ajuste é
precário. A visão que predomina na área econômica,
em linhas gerais, é a de que a rolagem das dívidas
não altera, do ponto de vista contábil, o saldo global
da dívida pública. E que a concessão de novas
operações de crédito, ainda que para investimentos,
aumenta o estoque dessa dívida. Os técnicos do
Governo alegam ainda que o atual modelo reduz o
déficit público porque o custo de financiamento pago
pelo Tesouro Nacional é menor do que o das
unidades federadas.

Essa argumentação, no entanto, não se
sustenta. Ela representa uma visão estática e limitada
da realidade. É óbvio que a rolagem das dívidas não
aumenta o seu estoque. Mas essa é uma falsa
questão. A verdade é que, ao reduzir o dispêndio com
encargos financeiros dos devedores, a União acaba
permitindo a realização de outras despesas. Ou seja,
acaba contribuindo indiretamente para o
endividamento. O que acontece é que, ao invés de
Estados e Municípios cortarem gastos para pagar
suas contas, eles simplesmente gastam mais,
porque têm reduzidos os pagamentos vinculados à
dívida contratada.

Tenho consciência de que esse é um tema
polêmico, que deverá ser alvo de discussões no
Congresso Nacional. Mas, para tentar, de antemão,
contribuir com esse debate apresentei recentemente cinco
emendas à Medida Provisória 1.811, que estebelece
critérios para o refinanciamento das dívidas dos municípios
junto à União. Elas têm os seguintes objetivos:
restaurar a competência do Senado na questão do
endividamento de Estados e Municípios; excluir da
relação de débitos renegociáveis alguns absurdos
como as Antecipações de Receitas Orçamentárias
(AROS) e os títulos públicos emitidos para pagamento
de precatórios; e fazer justiça aos entes da Federação
que estão com suas contas organizadas.

Em primeiro lugar, entendo que esta Casa não
pode abrir mão de sua prerrogativa constitucional no
que tange à autorização para a realização de
operações e ao acompanhamento, especificação de
limites e fiscalização do endividamento da União, dos
Estados e dos Municípios.

Quanto às operações de ARO, conforme ficou
demonstrado quando da discussão, nesta Casa, da
Resolução 78, de 1998, além de serem danosas aos
cofres públicos, caracterizam absoluta falta de
planejamento administrativo-financeiro. Elas não
deveriam, em hipótese alguma, ser instrumento de
endividamento, e sim de mera administração financeira,
como aliás, prevê a Lei 4320/64, ainda em vigor.

O problema é que esse princípio vem sendo
desvirtuado, e o pior de tudo é que essa distorção acaba
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sendo sacramentada pelo Governo Federal, quando
ele aceita refinanciar em 30 anos uma operação que
deveria ser paga em não mais que 11 meses.

Sob o mesmo argumento, estou defendendo
que os títulos públicos emitidos para pagamento de
precatórios também não sejam incluídos na relação
de dívidas passíveis de renegociação com a União.
Esses títulos foram objeto de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito que concluiu pela ilegalidade da
emissão de quaase totalidade deles.

Mas o que eu estou defendendo de mais im-
portante é que sejam excluídas das normas de con-
tingenciamento de crédito ao setor público, emitidas
pelo Conselho Monetário Nacional, as operações de
crédito de interesse dos Municípios que já se ade-
quaram administrativa e financeiramente às exigên-
cias da Medida Provisória em questão. Trata-se de
um reconhecimento do bom trabalho realizado por
esses administradores.

Além de premiar as administrações austeras, a
flexibilização do crédito a municípios saneados atua-
ria como medida anti-recessiva, permitindo a reto-
mada do fluxo de recursos da CEF e do BNDES
para obras de urbanização, transporte, saneamento
e programas sociais. É inaceitável a existência de
recursos ociosos do FGTS e do FAT, no momento
em que a taxa de desemprego bate recordes e a re-
cessão avança.

O que estou estudando, e vou propor a esta
Casa em um futuro próximo, é a instituição de me-
canismos que possam garantir o desenvolvimento de
um mercado de crédito ao setor público, sem a prote-
ção do Governo Federal. A União deixaria de instituir
normas de controle do endividamento das demais
unidades da Federação e ficaria constitucionalmen-
te impedida de avalisar ou assumir dívidas públicas.

Não tenho dúvidas de que o desenvolvimento
do mercado de crédito ao setor público provocaria,
entre outros, a disseminação de instrumentos de au-
ditoria independente e a avaliação de risco de crédi-
to das unidades federativas, premiando as boas
gestões financeiras.

Além disso, o fim do paternalismo da União
certamente tornaria o sistema financeiro, inclusive
os bancos privados, mais responsáveis quando das
operações de crédito com o setor público. Afinal de
contas, não foram poucas as instituições financeiras
beneficiadas pela recuperação de seus ativos atra-
vés dos programas de refinanciamento das dívidas
de Estados e Municípios.

O momento exige muita responsabilidade. Não
podemos abrir mão de nossas prerrogativas, nem

fazer vistas grossas ao que quer que seja. A tentati-
va persistente da União de recentralização de recur-
sos terá em mim um firme opositor, porque acredito
na democracia, na descentralização e na força do
poder local. Mas tão perversa quanto a centraliza-
ção é a ampliação de recursos para Estados e Muni-
cípios, sem normas e balizamento que induzam a
um comportamento de responsabilidade fiscal.

Descentralizar recursos, gestões e decisões
governamentais constitui a essência do que deve-
mos perseguir. Nesta semana, quando da tramita-
ção dos dois pedidos feitos pelo Governo do Rio de
Janeiro para contratação de empréstimo, o plenário
desta Casa viveu um importante momento. Sugiro
que os temas aqui debatidos sejam utilizados para a
construção de regras de tratamento igualitário às di-
versas unidades da Federação, e, ao mesmo tem-
po, contribuam para tirar as finanças públicas do es-
tado caótico em que se encontram.

Muito obrigado.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ)

– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o Brasil
possui uma área territorial de 850 milhões de hecta-
res. Destes, 390 milhões são considerados como
áreas próprias para a atividade agropecuária. Sendo
que, 31% desta área, cerca de 120 milhões de hec-
tares, permanecem ociosos.

Esse grau de ociosidade constitui mais uma
seqüela do elevado grau de concentração da posse
e do uso da terra no país, o que joga na exclusão
social milhões de trabalhadores brasileiros.

O Brasil é hoje o segundo país do mundo com
maior concentração da propriedade da terra. Se o
Governo Federal quisesse fazer de fato a reforma
agrária, utilizando a lei agrária em vigor, desapropri-
ando apenas as grandes propriedades acima de mil
hectares, poderia desapropriar mais de 100 milhões
de hectares, o que poderia beneficiar mais de 8 mi-
lhões de famílias, quando o país têm 4 milhões e
900 mil famílias que querem terras.

Durante toda a semana passada, a imprensa
noticiou as atividades do Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra, o MST. Foram ocupações em
prédios do Incra e da Receita Federal em 7 estados, e
manifestações em 11 estados, contra os cortes, da or-
dem de 47%, promovidos pelo governo na questão
da reforma agrária. Só no que diz respeito ao Pro-
grama de Crédito Especial para a Reforma Agrária,
o Prócera, os 250 milhões de reais determinados
para este ano, minguaram para apenas 98 milhões.

A pressão pacífica e democrática do MST, pre-
servando a integridade do patrimônio público, já que
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nos regimes democráticos os setores da sociedade
podem se organizar, para verem atendidas as suas
justas reivindicações, levou o Ministro Jungmann, que
havia taxado as mobilizações dos trabalhadores rura-
is, como “atos de banditismo”, ao receber a direção do
movimento em audiência, com as presenças do Se-
cretário Executivo do Ministério da Fazenda, Pedro
Parente, e do Ministro da Agricultura, Francisco Tur-
ra.

As autoridades governamentais que participa-
ram da audiência limitaram-se a afirmar que não ti-
nham autoridade para encaminhar as reivindicações
do MST. No dia seguinte, a imprensa publicou um
artigo do Ministro Jungmann dizendo estar o Gover-
no aberto ao diálogo. Mas que diálogo é esse, quan-
do o Governo se prepara para lançar, amanhã, um
pacote com o pomposo nome de “Um novo mundo
rural”. Na verdade, o grande mote deste programa é
acabar com o Prócera, única linha de crédito que
beneficia os camponeses mais pobres.

Como não conseguiu os seus intentos de des-
moralizar um movimento social que ganhou credibili-
dade no conjunto da sociedade brasileira, o governo
do Presidente Cardoso, apesar de não abandonar de
todo a tática de descredenciar o MST, aponta uma fal-
sa solução para a questão agrária brasileira, a chama-
da reforma agrária de mercado, que tem como grande
eixo o Banco da Terra. Este programa, inspirado na
Cédula da Terra, se trata de uma linha de crédito
fundiário, a ser gerida pelo BNDES, utilizando recur-
so do Banco Mundial e também do Governo.

Cabe ressaltar, que os únicos setores da soci-
edade que apóiam este projeto do Banco Mundial e
do atual Governo, são relacionados ao latifúndio e
ao patronato rural, de um modo geral. Já as entida-
des que lutam, de maneira efetiva, pela reforma
agrária são contrárias ao Banco da Terra por vários
motivos, os quais elencarei alguns:

– com o sistema de compra e venda da terra, o
poder público abre mão de conduzir a reforma agrá-
ria, ou seja, só haverá distribuição de terra se o
dono quiser vender;

– ao substituir a desapropriação, o banco da
Terra premia os donos da terra, que, ao invés de re-
ceberem Títulos da Dívida Agrária, a serem liquida-
dos em 20 anos, recebem em dinheiro, à vista, pe-
las terras vendidas. As grandes propriedades, mes-
mo que improdutivas, transformam-se em verdadei-
ros ativos financeiros;

– o programa levará à organização de verdadei-
ros cartéis, para especular e aumentar o preço da terra;

– além de ser obrigado a pagar o financiamen-

to da compra da terra, com custos totalmente proibi-
tivos, o trabalhador rural ainda terá que buscar fi-
nanciamento para a produção, o que vai inviabili-
zá-lo, definitivamente.

Outra proposta defendida pelo governo é a mu-
nicipalização da reforma agrária, com a extinção do
Incra, que passaria a ser uma agência reguladora,
como a Anatel. Embora possa parecer interessante, a
proposição não passa de mais uma armadilha, e tam-
bém apontarei alguns elementos que demonstram ser
a municipalização da reforma agrária uma falácia:

– a reforma agrária é um processo amplo, de
caráter nacional e não apenas localizado, que tem
por objetivo alterar a estrutura da propriedade da
terra e, segundo à Constituição Federal, afetar to-
das as propriedades improdutivas;

– a reforma agrária exige uma ação federal,
com planejamento e recursos federais. Não se tra-
tam, meramente, de terras improdutivas ou dificulda-
des de distribuição de lotes a Sem Terras.

O poder econômico e político local dos Municí-
pios é exercido diretamente pelos fazendeiros. Qu-
anto maior as áreas, maior o seu poder. E, às ve-
zes, acumulam a propriedade da terra com cargos
públicos de vereador, prefeito ou deputado. Seria in-
genuidade minha esperar que as prefeituras teriam
poder político suficiente para encaminhar os proces-
sos de desapropriação e assentamentos.

A reforma agrária está ligada à política econô-
mica e à política agrícola, que são nacionais. Deixar
que as prefeituras adotem o procedimento de ca-
dastrar e selecionar sem terras, candidatos a assen-
tamentos, é um prato-feito para a política do cliente-
lismo, do populismo ou da manipulação eleitoral.

Nenhuma reforma agrária realizada em outros
países, mesmas as mais modestas, foram realiza-
das pelos Municípios.

Enfim, querer municipalizar a reforma agrária
pode parecer uma medida simples de descentraliza-
ção administrativa, mas leva, na verdade, a despoli-
tizar o problema e tirar as responsabilidades do Po-
der Executivo.

Nesse sentido, cabe às prefeituras uma partici-
pação importante, mas de forma a complementar às
ações do Governo Federal, de quem se espera que
abandone à política de enfrentamento com os movi-
mentos sociais, que legitimamente lutam, não apenas
por um pedaço de terra, mas pelo resgate da dignida-
de do ser humano poder produzir e viver do seu traba-
lho, e venha discutir com serenidade e seriedade uma
verdadeira reforma agrária, que como efeito imediato
daria emprego a quase 5 milhões de famílias.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Nada mais havendo a tratar, a
Presidência vai encerrar os trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 16
minutos.)

ATA DA 11ª SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
EM 10 DE MARÇO DE 1999

(Publicada no DSF, de 11 de março de 1999)

RETIFICAÇÃO

Trecho de ata à página 04840, 2ª coluna, que
se republica por haver sido omitida a publicação do
ofício da íntegra, referente à retificação da Resolu-
ção nº 3, de 1999,

..........................................................................
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, expediente que será lido
pelo Sr. Primeiro Secretário, Senador Ronaldo Cu-
nha Lima, referente à publicação da retificação da Re-
solução nº 3 de 1999. A retificação não envolve o
mérito da matéria, nos termos do art. 325 do Regi-
mento Interno.

É lido o seguinte

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores,

Venho a presença deste Plenário para assina-
lar incorreção observada no Projeto de Resolução
nº 3, de 1999, apresentado como conclusão do Pa-

recer nº 58, de 1999, da Comissão de Assuntos
Econômicos, que originou a Resolução nº 3, de
1999, promulgada pelo Senado Federal em 2 de
março de 1999, e propor sua retificação.

A referida Resolução autoriza o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES a contratar operação de crédito, com o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento – BID, tendo
como garantidor a República Federativa do Brasil,
no valor equivalente a até US$1.100,000,000.00
(hum bilhão e cem milhões de dólares norte-ameri-
canos), de principal, destinada ao financiamento do
Programa Global de Financiamento Multisetorial.

Em tal situação, a existência da vinculação or-
gânica entre o BNDES e a União torna dispensável
a contragarantia daquela entidade, fato já assinala-
do em nosso parecer, aprovado na Comissão de
Assuntos Econômicos e não explicitado no texto le-
gal promulgado.

Assim, para perfeita definição de tal condição,
proponho a retificação do inciso VI, incluindo-se, ao
seu final, a expressão: “..., dispensada a contraga-
rantia do BNDES”.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. – Se-
nador José Roberto Arruda.

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

11-3-99
Quinta-feira

11h – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal.
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Ata da 13ª Sessão Não Deliberativa
em 12 de março de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Ademir Andrade, Carlos Patrocínio e Jefferson Péres

(Inicia-se a sessão às 9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 62/99, de 4 do corrente, encaminhando
informações parciais referentes ao Requerimento nº
21, de 1999, do Senador Lúcio Alcântara.

Nº 63/99, de 4 do corrente, encaminhando
informações parciais referentes ao Requerimento nº
3, de 1999, do Senador Eduardo Suplicy.

As informações parciais encaminhadas
encontram-se à disposição dos requerentes
na Secretaria-Geral da Mesa.

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 1999
(Nº 4.492/98, na Casa de origem)

(De iniciativa do tribunal Superior do Trabalho)

Altera dispositivos da Lei nº 8.432,
de 11 de junho de 1992, dispõe sobre a
transferência de sede de Junta de
Conciliação e Julgamento e define
jurisdção e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica transferida, na Justiça do Trabalho

da 20ª Região, a sede da 2ª Junta de Conciliação e
Julgamento do Município de Maruim para a cidade de
Aracaju (5ª JCJ), com todo o acervo e respectivos
cargos.

Art. 2º Ficam assim definidas as áreas de
jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento

localizadas nas cidades abaixo discriminadas,
pertencentes à 20ª Região da Justiça do Trabalho:

I – Aracaju – o respectivo município e os de
Barra dos Coqueiros, Itaporanga D’Ajuda, Nossa
Senhora do Socorro e São Cristóvão;

II – Estância – o respectivo município e os de
Arauá, Cristinápolis, Indiaroba, Itabaianinha, Santa
Luzia do Itanhy, Tomar do Geru e Umbaúba;

III – Itabaiana – o respectivo município e os de
Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo,
Macambira, Malhador, Moita Bonita, Pedra Mole,
Pinhão, Ribeirópolis e São Domingos;

IV – Lagarto – o respectivo município e os de
Boquim, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do Dantas,
Salgado, Simão Dias e Tobias Barreto;

V – Maruim – o respectivo município e os de
Capela, Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard,
Japaratuba, Laranjeiras, Pirambu, Riachuelo, Rosário
do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das
Brotas e Siriri;

VI – Nossa Senhora da Glória – o respectivo
município e os de Canindé de São Francisco, Cumbe,
Feira Nova Gararu, Graccho Cardoso, Monte Alegre de
Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora
das Dores, Poço Redondo, Porto da Folha e São Miguel
do Aleixo;

VII – Prorpriá – o respectivo município e os de
Amparo do São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande,
Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Itabi,
Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca, Neópolis, Nossa
Senhora de Lourdes, Pacatuba, São Francisco,
Santana do São Francisco e Telha.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.492, DE 1998

Altera dispositivos da Lei nº 8.432/92, e
dispõe sobre a transferência de Sede de
Junta de Conciliação e Julgamento,
define jurisdição e dá outras
providências.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1º Fica transferida, na Justiça do Trabalho
da 20ª Região, a sede da 2º Junta de Conciliação e
Julgamento do Município de Maruim para a cidade de
Aracaju (5ª JCJ), com todo o acervo e respectivos
Cargos;

Art. 2º Ficam assim definidas as áreas de
jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento
localizadas nas Cidades abaixo discriminadas,
pertencentes à 20ª Região da Justiça do Trabalho:

I – Aracaju: o respectivo município e os de Barra
dos Coqueiros, Itaporanga D’Ajuda, Nossa Senhora
do Socorro e São Cristovão;

II – Estância: o respectivo município e os de
Arauá, Cristianópolis, Indiaroba, Itabaianinha, Santa
Luzia do Itanhy, Tomar do Geru e Umbaúba;

III – Itabaiana: o respectivo município e os de
Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo,
Macambira, Malhador, Moita Bonita, Pedra Mole,
Pinhão, Ribeirópolis e São Domingos;

IV – Lagarto: o respectivo município e os de
Boquim, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do Dantas,
Salgado, Simão Dias e Tobias Barreto;

V – Maruim: o respectivo município e os de
Capela, Carmópolis, Divina Pastora, General
Maynard, Japaratuba, Laranjeiras, Pirambo,
Riachuelo, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima,
Santo Amaro das Brotas e Siriri;

VI – Nossa Senhora da Glória: o respectivo
município e os de Canindé de São Francisco, Cumbe,
Feira Nova, Gararu, Graccho Cardoso, Monte Alegre
de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa
Senhora das Dores, Poço Redondo, Porto da Folha e
São Miguel do Aleixo;

VII – Propriá: o respectivo município e os de
Amparo do São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande,
Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Itabi,
Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca, Neópolis,
Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, São
Francisco, Santana do São Francisco e Telha.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília-DF, de de 1997; 176º da

Independência e 109º da República.

Justificação

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região,
sediado na Cidade de Aracaju, com jurisdição sobre
todo o Estado de Sergipe, ressente-se da falta de
mais uma Junta de Conciliação e Julgamento em
Aracaju, cujo movimento processual tem-se

avolumado, implicando, por conseguinte, na
necessidade de que na solução das demais,
causadas pelo crescente número de
desempregados, seja dada maior celeridade em
benefício dos jurisdicionados.

A 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de
Maruim foi criada em razão de significativo aumento
no número de ações trabalhistas ajuizadas em face
da implantação da Empresa Nitrofertil, em Pedra
Branca, Município de Laranjeiras; Usina de Potássio,
Petromisa, hoje Vale do Rio Doce, na BR-101, e
algumas unidades da Petrobrás no Município de
Carmópolis, que, conforme justificativa apresentada
pelo Tribunal Regional do Trabalho interessado,
tiveram, atualmente, reduzidas suas atividades na
Região.

Durante o exercício de 1997 a 1ª e a 2ª Juntas
de Conciliação e Julgamento de Maruim tiveram um
total de 1192 reclamações correspondendo a 596
processos para cada Junta, e durante o primeiro
bimestre de 1998 o total de 325 reclamações, ou seja,
162 por Junta de Conciliação e Julgamento, enquanto
que o movimento processual da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Juntas
de Conciliação e Julgamento de Aracaju apresentou
7516 reclamações, significando um total de 1879
processos para cada Junta e, no decorrer do primeiro
trimestre do corrente ano o total de 2016 processos,
significando o movimento de 504 processos por Junta
de Conciliação e Julgamento.

Assim, pretende o Tribunal Regional do
Trabalho da 20ª Região, imprimir maior celeridade na
prestação jurisdicional com a implantação da 5ª Junta
de Conciliação e Julgamento de Aracaju, via
transferência da 2ª Junta de Conciliação e Julgamento
de Maruim, que dar-se-á com a utilização do próprio
equipamento e recursos humanos existentes na Junta
transferida, sem qualquer ônus, já que o Foro
Trabalhista de Aracaju conta com área disponível para
abrigar a pretendida 5ª Junta de Conciliação e
Julgamento, o que, na verdade, diante das dificuldades
que o País atravessa, vem representar a grande
preocupação do Poder Judiciário em colaborar sempre
para o desenvolvimento de suas atividades com vistas
ao atendimento dos anseios dos jurisdicionados.

Faz-se necessário ainda, alterações de jurisdição
propostas, cuja aprovação pelo Órgão Especial do Tribunal
Superior do Trabalho, ocorreu em 23 de abril de 1998,
conforme Resolução Administrativa nº 512/98, que autorizou
a remessa do anteprojeto ao Congresso Nacional.

Com as considerações ora delineadas, submeto
o anexo anteprojeto de lei à apreciação desse Poder
Legislativo, na expectativa de que a proposição
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mereça a mais ampla acolhida, com a conseqüente
conversão em lei na urgência possível.

Brasília-DF, 12 de maio de 1998. – Hermes
Pedro Pedrassani, Ministro Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8432 – DE 11 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre a criação de Juntas de
Conciliação e Julgamento nas Regiões da
Justiça do Trabalho, define jurisdições, e
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 25. Ficam assim definidas as áreas de

jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento,
localizados nas cidades abaixo, pertencentes à 5ª
Região:

a) no Estado da Bahia:
I – Salvador: o respectivo município e os de

Itaparica, Lauro de Freitas e Vera Cruz;
II – Alagoinhas: o respectivo município e os de

Acajutiba, Aporá, Araças, Aramari, Cardeal da Silva,
Catu, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra,
Ouriçangas, Pedrão, Pojuca, Sátiro Dias, Teodoro
Sampaio e Terra Nova;

III – Barreiras: o respectivo município e os de
Angical, Baianópolis, Catolândia, Cotegipe,
Cristópolis, Riachão das Neves, São Desidério e
Wanderley;

IV – Bom Jesus da Lapa:o respectivo município
e os de Boquira, Brejolândia, Canápolis, Ibipitanga,
Macaúbas, Paratinga, Riacho de Santana, Santa
Maria da Vitória, Santana, São Felix do Coribe, Serra
Dourada, Serra do Ramalho, Sítio do Mato e Tabocas
do Brejo Velho;

V – Brumado: o respectivo município e os de
Aracatu, Barra da Estiva, Caculé, Condeúba,
Cordeiros, Dom Basílio, Guageru, Ibiassucê, Ituaçu,
Jussiape, Lagoa Real, Livramento do Brumado,
Maetinga, Malhada de Pedras, Piripá, Presidente
Jânio Quadros, Rio de Contas, Rio de Antônio e
Tanhaçu;

VI – Camaçâ: o respectivo município e os de
Arataca, Itaju do Colônia, Itarantim, Jussari, Mascote,
Pau Brasil, Potiraquá, São José da Vitória, Santa
Luzia e Santa Maria Eterna;

VII – Camacari: o respectivo município e os de
Dias d’Ávila e Mata de São João;

VIII – Candeias: o respectivo município e os de
Madre de Deus e São Sabastião do Passé;

IX – Conceição do Coité: o respectivo município
e os de Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Capela do
Alto Alegre, Gavião, Ichu, Nova Fátima, Pé de Serra,
Retirolândia, Riachão do Jacuípe, Santaluz, São
Domingos, Serrinha, Teofilândia e Valente;

X – Cruz das Almas: o respectivo município e os
de Cabeceiras do Paraguassu, Cachoeira, Castro
Alves, Conceição de Feira, Governador Magabeira,
Itatim, Maragogipe, Muritiba, Santa Terezinha, São
Félix e Sapeaçu;

XI – Euclides da Cunha: o respectivo município
e os de Banzé, Cansanção, Canudos, Cícero Dantas,
Fátima, Heliópolis, Monte Santo, Quinjigue, Ribeira
do Pombal e Tucano;

XII – Eunápolis: o respectivo município e os de
Belmonte, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi,
Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália;

XIII – Feira de Santana: o respectivo município e
os de Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio
Cardoso, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria,
Ipecaetá, Irará, Lamarão, Rafael Jambeiro, Santa
Bárbara, Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo
dos Campos, Serra Preta e Tanquinho;

XIV – Guanambi: o respectivo município e os de
Caetité, Candiba, Carinhanha, Feira da Mata,
Igaporã, Iuiu, Jacaraci, Licínio de Almeida, Malhada,
Mortugaba, Matina, Ouro Branco, Palmas de Monte
Alto, Sebastião Laranjeiras e Urandi;

XV – Ilhéus: o respectivo município e os de
Canavieiras, Itacaré, Una e Uruçuca;

XVI – Ipiaú: o respectivo município e os de Aurelino
Leal, Barra do Rocha, Dário Meira, Gandu, Gongogi,
Ibirapitanga, Ibirataia, Itagibá, Itamari, Maraú, Nova Ibiá,
Ubatã e Ubaiataba;

XVII – Irecê: o respectivo município e os de
América Dourada, Barra dos Mendes, Barro Alto, Bonito,
Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba,
Ibititá, Iracoara, João Dourado, Jussara, Lapão, Morro do
Chapéu, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São
Gabriel, Souto Soares, Ubaí e Xique-Xique;

XVIII – Itaberava: o respectivo município e os de
Baixa Grande, Boa Vista do Tupim, Iacú, Ibiquera, Ipirá,
Itaetê, Lajedinho, Lençóis, Macajuba, Marcionílio Souza,
Milagres, Mucugê, Palmeiras, Pintadas, Rui Barbosa,
Seabra, Utinga e Wagner;

XIX – Itabuna: o respectivo município e os de
Almadina, Buerarema, Coaraci, Firmino Alves, Floresta
Azul, Governador Lomando Júnior, Ibicaraí, Ibicuí, Iguaí,
Itajuípe, Itapé, Itapintanga, Nova Canaã e Santa Cruz
da Vitória;

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ����	 ����



XX – Itamaraju: o respectivo município e os de
Jucuruçu, Prado e Vereda;

XXI – Itapetinga: o respectivo município e os de
Caatiba, Encruzilhada, Itambé, Itororó, Macarani,
Maiquinique e Ribeirão do Largo;

XXII – Jacobina: o respectivo município e os de
Caém, Caldeirão Grande, Capim Grosso, Mairi,
Miguel Calmon, Mirangaba, Mundo Novo, Ourolândia,
Piritiba, Ponto Novo, Quixabeira, Saúde, São José do
Jacuípe, Serrolândia, Tapiramutá, Várzea Nova,
Várzea do Poço e Várzea da Roça;

XXIII – Jequié: o respectivo município e os de
Aiquara, Apuarema, Boa Nova, Irajuba, Itaji, Itaquara,
Itirucú, Jaguaquara, Jitaúna, Lafaete Coutinho, Lage
do Tabocal, Manoel Vitorino, Maracás e Nova Itarana;

XXIV – Juazeiro: o respectivo município e os da
Casa Nova, Curaçá, Sento Sé e Sobradinho;

XXV –Paulo Afonso:o respectivo município e os
de Coronel João Sá, Glória, Jeremoabo, Pedro
Alexandre, Rodelas e Santa Brígida;

XXVI – Santo Amaro: o respectivo município e
os de São Francisco do Conde, Saubara, Teodoro
Sampaio e Terra Nova;

XXVII – Santo Antônio de Jesus: o respectivo
município e os de Amargosa, Aratuípe, Conceição do
Almeida, Dom Macêdo Costa, Elísio Medrado,
Jaguaripe, Muniz Ferreira, Nazaré, Salinas de
Margarida, São Felipe, São Miguel das Matas,
Teolândia, Varzedo e Wenceslau Guimarães;

XXVIII – Senhor do Bonfim: o respectivo
município e os de Andorinha, Antônio Gonçalves,
Campo Formoso, Filadélfia, Itiúba, Jaguarari,
Pinhobaçu, Uauá e Umburanas;

XXIX – Simões Filho: o respectivo município;
XXX – Teixeira de Freitas: o respectivo município

e os de Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itanhaém,
Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri e Nova Viçosa;

XXXI – Ubaíra: o respectivo município e os de
Brejões, Cravolância, Juquiriçá, Laje, Mutuípe,
Planaltino e Santa Inês;

XXXII – Valença: o respectivo município e os de
Cairu, Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha,
Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves e Taperoá;

XXXIII – (Vetado).
b) no Estado de Sergipe:
I – Aracaju: o respectivo município e os de Barra

dos Coqueiros, Itaporanda d’Ajuda, Nossa Senhora do
Socorro e São Cristóvão;

II – Estância: o respectivo município e os de
Cristianápolis, Indiaroba, Itabaianinha, Salgado, Santa
Luzia do Itanhy, Tomar do Geru e Umbaúba;

III – Itabaiana: o respectivo município e os de
Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo,
Macambira, Malhador, Moita Bonita, Pedra Mole,
Pinhão, Ribeirópolis e São Domingos;

IV – Lagarto: o respectivo município e os de
Arauá, Boquim, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do
Dantas, Simão Dias Tobias Barreto;

V – Maruim: o respectivo município e os de
Capela, Carmópolis, Divina Pastora, General
Maynard, Japaratuba, Laranjeiras, Nossa Senhora do
Socorro, Pirambu, Riachuelo, Rosário do Catete,
Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas e Siriri;

VI – Nossa Senhora da Glória: o respectivo
município e os de Carindé de São Francisco, Cumbe,
Feira Nova, Gararu, Graccho Cardoso, Monte Alegre
de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa
Senhora das Dores, Poço Redondo, Porto da Folha e
São Miguel do Aleixo;

VII – Propriá: o respectivo município e os de
Amparo do São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande,
Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Itabi,
Japoatã, Malhada dos Bois, Neópolis, Nossa Senhora
de Lourdes, Pacatuba, São Francisco e Telha.
....................................................................................

LEI Nº 8.233, DE 10 DE SETEMBRO DE 1991

Cria o Tribunal Regional do Trabalho da
20ª Região

O Vice-Presidente da República no exercício do
cargo de Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º É criado o Tribunal Regional do Trabalho da
20ª Região, que terá sede em Aracaju – SE, com
jurisdição em todo o território do Estado do Sergipe.

Art. 2º O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
Região será composto de oito juízes, com vencimentos
e vantagens previstos na legislação em vigor, sendo
seis togados, de investidura vitalícia, e dois classistas,
de investidura temporária, representantes dos
empregadores e dos empregados.

Parágrafo único. Haverá um suplente para cada
juiz classista.

Art. 3º Os juízes togados serão nomeados pelo
Presidente da República sendo:

I – quatro dentre Juízes do Trabalho Presidente de
Juntas de Conciliação e Julgamento em exercício
na atual jurisdição da 5ª Região, por antigüidade e
por merecimento, alternadamente;
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II – um dentre integrantes do Ministério Público
do Trabalho, com mais de dez anos de carreira;

III – um dentre advogados de notório saber
jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos
de efetiva atividade profissional.

§ 1º O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região, ao elaborar a lista tríplice, visando ao
preenchimento, por merecimento, de vaga de juiz
togado reservada a magistrado de carreira, que será
encaminhada ao Poder Executivo, observará a
exigência do exercício da Presidência de junta por
dois anos e estarem os cadidatos na primeira quinta
parte da lista de antigüidade. Sendo insuficiente o
número de juízes nestas condições para elaboração
de lista tríplice completa, aos lugares remanescentes
concorrerão os demais Juízes Presidentes de Juntas.

§ 2º A lista sêxtupla reservada a advogado
militante será elaborada pela Seccional da OAB do
Estado de Sergipe.

§ 3º A lista sêxtupla correspondente ao
Ministério Público do Trabalho será elaborada sob a
responsabilidade do Procurador-Geral da Justiça do
Trabalho, a ela concorrendo integrantes do Ministério
Público do Trabalho de todo o País.

§ 4º Ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região compete a elaboração das listas tríplices
correspondentes às vagas reservadas ao Ministério
Público do Trabalho e advogado militante.

Art. 4º Os Juízes Classistas serão nomeados
pelo Presidente da República, na forma prevista no art.
684 da Consolidação das Leis do Trabalho e inciso III
do parágrafo único do art. 115 da Constituição Federal,
dentre nomes constantes de listas tríplices
organizadas pelas diretorias das Federações e dos
Sindicatos, inorganizados em Federações, com base
territorial no Estado de Sergipe.

Parágrafo único. O Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região, dentro de dez
dias contados da publicação desta lei, convocará,
por edital, as entidades sindicais mencionadas neste
artigo, para que apresentem, no prazo de trinta dias,
listas tríplices, que serão encaminhadas pelo
Tribunal Superior do Trabalho ao Poder Executivo.

Art. 5º Os Juízes do Trabalho Presidentes de
Juntas que tenham, na data da publicação desta lei,
jurisdição sobre o território da 20ª Região, poderão
optar por sua permanência no Quadro da 5ª Região.

§ 1º A opção prevista neste artigo será
manifestada por escrito, dentro de trinta dias
contados da publicação desta lei, ao Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e terá
caráter irretratável.

§ 2º Os Juízes do Trabalho Presidentes de
Juntas que optarem pela 5ª Região permanecerão
servindo na Região desmembrada, garantidos os
seus direitos à remoção e promoção, à medida que
ocorrerem vagas no Quadro da 5ª Região,
observados os critérios legais de preenchimento.
Até a instalação oficial do Tribunal Regional do
Trabalho da 20ª Região, é permitida a permuta com
Juiz Presidente de Junta em exercício no Estado da
Bahia.

§ 3º Os Juízes do Trabalho Substitutos da 5ª
Região, no prazo de trinta dias contados da publicação
desta lei, poderão optar por ingressar no Quadro de
Juízes do Trabalho Substitutos da 20ª Região,
ocupando as vagas criadas no art. 12 desta lei.

§ 4º Na hipótese de ocorrência de vaga de Juiz
Presidente de Junta na Região desmembrada, no
período compreendido entre a vigência desta lei e a
instalação do novo Tribunal, o preenchimento será
feito mediante promoção de Juiz do Trabalho
Substituto que integre os Quadros da 5ª e da 20ª
Regiões, observada a legislação em vigor.

Art. 6ª O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
Região terá a mesma competência atribuída aos
Tribunais do Trabalho pela legislação em vigor.

Art. 7º Todos os Juízes Togados e Classistas e
respectivos suplentes tomarão posse
conjuntamente, independentemente da data da
nomeação, perante o Ministro Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, em sessão preparatória de
instalação do novo Tribunal a se realizar na sede da
Corte Regional, no dia anterior à data designada
para instalação oficial do Tribunal Regional do
Trabalho da 20ª Região.

§ 1º Após a posse conjunta a que se refere o
caput deste artigo, na mesma sessão preparatória
de instalação, os Juízes integrantes do Tribunal
Regional do Trabalho da 20ª Região elegerão, em
escrutínio secreto, sob a presidência do Ministro
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, os
Juízes Presidente e Vice-Presidente da Corte para o
primeiro biênio, observadas as recomendações da
Lei Orgânica da Magistratura Nacional ou do
Estatuto da Magistratura a que se refere o art. 93 da
Constituição Federal.

§ 2º Na impossibilidade algum dos Juízes
tomar posse na data prevista, terá o prazo de vinte
dias, prorrogável por mais trinta, para fazê-lo, sob
pena de perda do direito.

§ 3º A sessão preparatória e a sessão solene
de instalação serão realizadas com a presença dos
Juízes que tomarem posse no dia designado.
Ausente o Juiz Classista titular, o respectivo suplente
assumirá o lugar.
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§ 4º Na sessão solene de instalação do Tribunal
Regional do Trabalho, o Ministro Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho empossará os Juízes
eleitos Presidente e Vice-Presidente da Corte.

Art. 8º O novo Tribunal aprovará o respectivo
Regimento Interno dentro de trinta dias contados da
data de sua instalação.

§ 1º Publicado o Regimento Interno nos trinta
dias subseqüentes, é assegurado aos Juízes
Togados dos dois Tribunais Regionais de que trata
esta lei, oriundos da mesma categoria, permutarem
entre si, desde que o requerimento conjunto seja
apresentado em ambas as Cortes dentro do prazo
acima referido.

§ 2º A permuta só terá eficácia se homologada
pelo Pleno dos dois Tribunais Regionais devendo as
Certidões das Resoluções Administrativas ser
remetidas ao Tribunal Superior do Trabalho para fins
de registro. Homologada a permuta, esta terá caráter
irretratável.

§ 3º A antigüidade do Juiz na composição do
Tribunal que vier a integrar, na forma prevista no § 1º
deste artigo, será definida pelo Regimento Interno.

Art. 9º Até a data de instalação do Tribunal
Regional do Trabalho da 20ª Região, é mantida a
atual competência do Tribunal Regional do Trabalho
da 5ª Região.

§ 1º Instaldo o Tribunal Regional do Trabalho da
20ª Região, o Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região remeter-lhe-á todos os
processos oriundos do território sob jurisdição do
novo Tribunal, que não tenham recebido visto do
Relator.

§ 2º Os processos que já tenham recebido visto
do Relator serão julgados pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região.

§ 3º A competência para o julgamento das
Ações Rescisórias pertinentes a litígios oriundos do
Estado de Sergipe decididos pelo Tribunal Regional
do Trabalho da 5ª Região com trânsito em julgado
será do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região,
salvo as de competência do Tribunal Superior do
Trabalho.

Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento
sediadas no Estado de Sergipe são transferidas, com
os respectivos servidores e acervo material para o
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, sem
prejuízo dos direitos adquiridos e respeitados as
situações pessoais de Juízes de carreira, Juízes
Classistas e servidores.

§ 1º Os cargos existentes na lotação do Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região, a que se refere
este artigo, são transferidos para o Tribunal Regional
do Trabalho da 20ª Região.

§ 2º Os Juízes de carreira, Juízes Classistas e
servidores transferidos na forma deste artigo
continuarão a perceber vencimentos e vantagens pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, até que o
orçamento consigne ao Tribunal criado por esta lei os
recursos necessários ao respectivo pagamento.

§ 3º A investidura no Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 20ª Região depende de aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos,
ressalvadas outras formas legais de provimento de
cargos e as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Art. 11. São criados no Quadro de Pessoal do
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, com
retribuição prevista na legislação em vigor, seis
cargos de Juiz Togado e dois de Juiz Classista.

Art. 12. Além dos cargos e funções transferidos
ou criados na forma do art. 11 desta lei, são criados,
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, com
vencimentos e vantagens fixadas pela legislação em
vigor, oito cargos de Juiz do Trabalho Substituto, os
cargos em Comissão constantes do Anexo I, os
cargos efetivos constantes do Anexo II e Tabela de
Gratificação de Representação de Gabinete,
integrada por funções de Chefia e Assistência,
constantes do Anexo III desta lei.

§ 1º Os cargos e as funções constantes,
respectivamente, dos Anexos I e III desta lei serão
providos após a instalação do Tribunal Regional do
Trabalho da 20ª Região, com sede em Aracaju, no
Estado de Sergipe, nos termos da legislação em
vigor.

§ 2º Os valores das funções da Tabela de
Gratificação de Representação de Gabinete do
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região são
idênticos aos da mesma Tabela do Tribunal Superior
do Trabalho

§ 3º Ato interno do Tribunal Regional do
Trabalho da 20ª Região estabelecerá as atribuições
das funções constantes do Anexo III desta lei.

Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
Região, dentro do prazo de noventa dias, contados da
instalação, abrirá concurso público de provas e títulos
para preenchimento das vagas de Juiz do Trabalho
Substituto, depois de satisfeito o disposto no art. 5º
desta lei.

Ar t. 14. Os servidores atualmente lotados
nas Juntas de Concil iação e Julgamento, com
jur isdição no terr itór io da 20ª Região da
Justiça do Trabalho, poderão permanecer no
Quadro de Pessoal da 5ª Região, mediante
opção escr ita e irretratável, manifestada ao

����� ���� ���	
 �� 
����� ������ ���



Presidente do Tribunal respectivo, dentro do
prazo de trinta dias, contados da publicação desta lei.

Art. 15 Compete ao Tribunal Superior do
Trabalho, mediante Ato do Presidente, tomar as
medidas de natureza administrativa para instalação e
funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da
20ª Região.

Art. 16. As despesas iniciais de organização,
instalação e funcionamento do Tribunal Regional do
Trabalho da 20ª Região correrão à conta dos recursos
orçamentários já consignados ao Tribunal Superior
do Trabalho pela Lei nº 8.175(1) de 31 de janeiro de
1991, Programa de Trabalho 02.004.0013.5461 _
Instalação de Tribunais Regionais do Trabalho

Art. 17. Não poderão ser nomeados, a qualquer
título, para funções de gabinete, cargos em comissão
ou funções gratificadas da administração do Tribunal
parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro grau,
de Juízes em atividade ou aposentados há menos de
cinco anos, exceto se integrantes do Quadro
Funcional, mediante concurso público.

(1) Leg. Fed., 1991, pág. 106.

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 19. Revogam-se as disposições em
contrário.

ITAMAR FRANCO – Presidente da República,
em exercício.

Jarbas Passarinho

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 1999

Autoriza a compensação de crédito
do sujeito passivo contra crédito da
Fazenda Pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É autorizada a compensação de créditos

de qualquer natureza, líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, de sujeito passivo, pessoa física ou
jurídica, contra créditos da Fazenda Pública Federal,
estadual e municipal.

Art. 2º A compensação de que trata esta lei será
deferida pela autoridade administrativa cobradora,
mediante requerimento do interessado, que indique a
natureza e o valor do crédito e compensar.

§ 1º A apresentação do pedido suspende a
exigibilidade do crédito da Fazenda Pública mas não
dispensa o cumprimento das obrigações acessórias
dele dependentes.

§ 2º Sob pena de indeferimento liminar do
pedido, o interessado deverá prestar à autoridade
administrativa, dentro do prazo estipulado, os
esclarecimentos julgados necessários ao
procedimento e à exação compensatórios.

Art. 3º O Poder Executivo regulará esta lei no
prazo de sessenta dias.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A compensação de créditos de devedores do
erário contra a Fazenda Pública já existe no nosso
ordenamento jurídico, porém, lamentavelmente,
apenas nas esferas triutárias. Com efeito, o art. 170
do Código Tributário Nacional dispõe que a lei pode,
nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, de sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.

Ocorre, todavia, que a compensação, nesses
termos, não vinha sendo praticada por ausência de lei
ordinária que a regulasse e por absoluta desídia da
Administração. Somente em 1991 e visando mais ao
interesse do Fisco que o do contribuinte, é que o art.
66 da Lei nº 8.383/91 cuidou da compensação de
tributos pagos indevidamente. Não tardaram, porém,
restrições estabelecidas por ato normativo infralegal,
as quais têm levado o contribuinte a procurar o Poder
Judiciário para ter garantido o seu direito à
compensação dos valores pagos indevidamente a
título de tributo.

Temos presenciado, fora do âmbito tributário, a
não aceitação, pelo Estado, de títulos
comprobatórios de créditos de pessoas físicas ou
jurídicas, que lhe são apresentados e não são
honrados. Por ouro lado, é freqüente a execução,
pela Fazenda Pública, dos débitos de tais credores,
que muitas vezes foram levados à situação de
insolvência justamente por causa do calote de que
são vítimas.

Se alguém deve ao Estado, seja esse débito de
qualquer natureza, mas tem haveres a receber do
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próprio credor, não se compreende que possa o
Estado furtar-se ao abatimento do crédito do sujeito
passivo, mesmo que originário de fontes diversas.
Não se pode conceber a aceitação pacífica da
esdrúxula idéia de que uma pessoa seja ao mesmo
tempo devedora e credora de outra sem que lhe seja
facultado compensar o seu débito com o seu crédito.

O Estado existe para facilitar a vida do cidadão –
e o cumprimento de seus deveres e a fruição de seus
direitos –, nunca para dificultar ou atrapalhar. Se é
para atrapalhar ou dificultar, melhor não existir.

Sala das Sessões, 12 de março de 1999. –
Senador Geraldo Melo.

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– Decisão Terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 1999

Veda ao Poder Público estabelecer
as exigências que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Para efetuar o pagamento de débitos de

sua responsabilidade, securitizados ou não, ou para
cumprir obrigação de qualquer natureza, é vedado ao
Poder Público exigir dos seus credores o
cumprimento prévio de qualquer formalidade ou a
apresentação de qualquer documento além daqueles
que poderiam ser exigidos na data em que o débito foi
constituído.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O projeto ora proposta objetiva resguardar os
direitos daquelas pessoas, físicas ou jurídicas,
credoras do Poder Público, freqüentemente
esbulhadas pela inovação unilateral de regras e
normas que o Estado brasileiro se consente.

Essa conduta absurda do Estado constitui
inquestionável desrespeito à cidadania.

A nenhum cidadão, como a nenhuma
organização privada é permitido – para pagar os seus
débitos ou cumprir as suas obrigações – exigir do
credor que se submeta a condicionamento
unilateralmente instituídos pelo devedor.

Entretanto, na sua relação jurídica com a
sociedade, entende o Estado, incompreensivelmente,
que lhe assiste o direito de modificar as regras que
presidiram a formação dessa relação, segundo a sua
própria e exclusiva conveniência. Servindo-se desse
auto-concedido direito, o Estado protela, se quiser, o
efetivo cumprimento das suas obrigações, o que, em

certos casos, virtualmente corresponde a conceder a
si próprio quitação de débitos que não honrou.

Nem mais, nem menos, o que o presente projeto
pretende é garantir que se vede ao Estado um direito
expressamente vedado a qualquer cidadão.

Sala das Sessões, 12 de março de 1999. –
Senador Geraldo Melo.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – Decisão Terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 1999

Institui a tarifa social de energia
elétrica para consumidores de baixa
renda e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Agência Nacional de Energia Elétrica

(ANAEEL) definirá, no prazo de 60 (sessenta) dias, os
critérios para enquadramento do usuário de energia
elétrica como consumidores de baixa renda, aos
quais fica assegurado o suprimento de energia
mediante o pagamento de uma tarifa social.

Art. 2º Pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da
data desta lei, a tarifa social será de R$2,00 (dois
reais) fixos por mês, vedado qualquer acréscimo,
devendo a Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANAEEL) fixar a tarifa a ser cobrada após esse prazo
que, em qualquer hipótese, fica limitada ao valor pago
pela empresa distribuidora à geradora acrescido de
uma taxa de administração cujo valor não excederá a
15% (quinze por cento).

Art. 3º Sem prejuízo de outros usuários que a
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANAEEL)
venha a incluir, enquadram-se entre os usuários a
que se refere o art. 1º os beneficiários de programas
de eletrificação domiciliar executados por conta dos
governos estaduais ou prefeituras municipais e, além
destes, todos os consumidores que possam
demonstrar um pagamento continuado do
equivalente a até R$5,00 (cinco reais) mensais
durante pelo menos 6 (seis) meses.

Art. 4º Aos consumidores servidos por empresa
distribuidora de energia elétrica que tenha sido
privatizada a partir do ano de 1996, ou pela sua
sucessora, e que pagavam continuadamente até
R$5,00 (cinco reais) mensais no período anterior à
privatização é garantido o fornecimento de energia
elétrica mediante o pagamento da tarifa social a que se
refere esta lei.

Art. 5º Não incidirá ICMS (Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre a tarifa
social prevista nesta lei.
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Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A privatização dos serviços de distribuição de
energia elétrica ao consumidor final não lhes tira o
caráter de serviço público.

Ao longo de muitas décadas a tarifa desse
serviço foi administrada com rigor pelo Estado que
seguiu sempre uma política de preços afinada com a
realidade.

Fruto dessa política foi a adoção, em todos os
estados, de uma tarifa especial para os consumidores
de baixa renda.

Não poderia ser de outro modo, em um País em
que, mesmo dispondo de energia à sua porta, muitos
milhares de famílias não tinham condições de pagar o
ínfimo custo da mera ligação da sua casa ao sistema
de fornecimento.

As condições que faltavam a essas famílias,
infelizmente, continuam faltando à maioria delas,
apesar das inegáveis transformações observadas no
Brasil nos anos mais recentes, especialmente após a
instituição do chamado “Plano Real”.

A transição abrupta entre essa política de
preços e a nova realidade oriunda das privatizações
excluirá do consumo de energia elétrica uma grande
quantidade de famílias que não têm como pagar o
que lhes passou a ser cobrado.

Em alguns estados, a privatização se fez com a
exigência de que as empresas privatizadas
preservem a tarifa social. Em outros, não.

A aprovação do presente projeto solucionará o
problema.

Sala das Sessões, 12 de março de 1999. –
Senador Geraldo Melo – Senador José Agripino.

(Às Comissões de Assuntos Sociais e
de Serviços de Infra-Estrutura, cabendo à
última decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os
projetos lidos serão publicados e remetidos às
Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Há
oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir
Andrade. (Pausa.)

Concedo a palavra à nobre Senadora Heloisa
Helena, por cessão do Senador Ronaldo Cunha Lima.
V. Exª dispõe de vinte minutos para fazer o seu
pronunciamento.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há
poucos Senadores no plenário. Não obstante,
abordarei a situação do Nordeste e, de forma mais
especial, a situação por que passa o Estado de
Alagoas.

Na semana passada, tanto os Deputados da
Oposição como os da base de sustentação do
Governo se curvaram diante de um muro de
lamentações para falar contra as medidas mediante
as quais o Governo Federal corta recursos para áreas
importantes, as chamadas áreas sociais. Foram
cortados merenda escolar, frentes de serviço, ações
em relação à seca.

Diante desse muro de lamentações que foi
patrocinado desde a semana passada e como nenhuma
ação concreta foi feita pelo Governo Federal, mais uma
vez estou aqui – repito – para reclamar sobre a situação
de Alagoas e do Nordeste de forma geral.

Com relação ao Estado de Alagoas, toda
pessoa de bom senso teve a oportunidade de, no ano
passado, verificar, num relatório apresentado pela
ONU à Nação brasileira, as quinze piores cidades do
Brasil em índice de miserabilidade. Foram
apresentados os velhos e conhecidos indicadores
sociais que servem para medir os índices de
miserabilidade das populações. Não houve
necessariamente uma surpresa, porque sabemos
que o caos por que passa Alagoas é reflexo da
irresponsabilidade, da incompetência e do cinismo
patrocinados pelas elites econômicas e políticas que
gerenciaram Alagoas por décadas. Mas, para nossa
indignação, das 15 piores cidades do Brasil, oito são
alagoanas.Em Alagoas, encontra-se a pior cidade em
índices de miserabilidade do Brasil.

A ONU mostrou que mais de 50% das cidades
de Alagoas apresentam os maiores índices de
miserabilidade, e o próprio Governo Federal
demonstrou, por meio do INPE e de seus órgãos
oficiais, a situação por que passam os Estados do
Nordeste e, em especial, os Estados de Alagoas e de
Sergipe. Nesses Estados, segundo os dados, o Índice
de Armazenamento de Água no solo é zero. Alagoas
e Sergipe estão passando pela pior situação em todo
o Nordeste. Apesar de tudo isso, Alagoas sofre os
piores cortes patrocinados pela irresponsabilidade do
Governo Federal em todas as áreas.

Sinceramente, meu querido companheiro Tião
Viana, fico impressionada com essa situação.Como é
que o Governo Federal tem a ousadia de dizer à
opinião pública que tem compromisso com a população
desfavorecida, com a criança, por meio do Pro-
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jeto Criança Cidadã, e com a pessoa idosa? Aliás, é
uma ousadia dedicar este ano aos idosos, quando os
maiores cortes foram feitos justamente em relação à
criança, ao idoso, ao deficiente físico, às vítimas
diretas da fome, da miséria, do desemprego, da
humilhação e do sofrimento.

Certamente, não haverá óleo de peroba
suficiente para tamanha cara-de-pau de
determinados setores que dizem ter compromisso
com a área social no Brasil. Alagoas, o Nordeste e a
grande maioria do povo brasileiro não admitem esse
tipo de tratamento. Fico me perguntando o seguinte:
se todos nós nos curvamos diante de um muro de
lamentações, se a base de sustentação do Governo e
a Oposição reclamam dos cortes, por que não
fazemos nada coletivamente? Se todos reclamamos
das mesmas coisas, se protestamos contra os cortes
irresponsáveis, por que efetivamente não fazemos
nada no sentido de exigir que o Governo Federal
tenha responsabilidade com esses setores?

Não basta apenas fazer discurso. Não basta
discursarmos contra o FMI e contra esse receituário
perverso e irresponsável que está sendo aplicado no
Brasil! Temos que assumir uma posição. Isso é o que
o Nordeste e também o Estado de Alagoas estão
exigindo do Senado. O que vamos fazer? Estamos
banalizando a miséria? Até entendo que muitos de
nós, que se dizem cristãos, já se acostumaram com a
miséria; às vezes, choram diante de uma cena terrível
que aparece no Jornal Nacional, mas, no outro dia,
já estão descansando, de forma absolutamente
irresponsável, diante das tragédias familiares que
estão acontecendo no Nordeste e na nossa Alagoas.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Permite-me
V. Exª um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte, com muito prazer, ao meu querido
Senador Tião Viana.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Parabenizo
V. Exª pela sensibilidade que tem demonstrado em
relação aos problemas dos humildes, dos pequenos,
dos sofridos brasileiros, de modo muito especial, do
Nordeste e, hoje, com ênfase aos de Alagoas.
Acredito que o Governo Federal não pode mais adiar
uma atenção mais efetiva ao Nordeste, sobretudo
depois dos dados da ONU que V. Exª traz a respeito
do quadro social daquele Estado. Ontem, Senadora,
eu estava conversando com meu caro irmão,
Governador Jorge Viana. Dividíamos uma opinião
muito pertinente e importante: falávamos que o
Governo Federal trabalha com estatísticas, gráficos e
números, enquanto os políticos que vivem nos seus

Estados, as pessoas comprometidas com este País,
trabalham com o sofrimento humano, com as
dificuldades verdadeiras do Brasil. Penso, portanto,
que é inadiável esse sentimento da responsabilidade,
que deve abranger uma política social para a criança,
o idoso e a mulher, como V. Exª coloca, e estender-se
para o estudo da origem, da raiz do problema. O
Brasil não pode continuar sob tanta tutela, tanta
subserviência a uma política internacional que nos
levou a esse diagnóstico social que V. Exª expõe.
Não dá mais para adiarmos e aceitarmos algumas
situações. Fiquei profundamente chocado quando li
nos jornais a notícia de que, segundo o IBGE –
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os
indicadores sociais do Brasil melhoraram. Ora, fico
muito surpreso com isso. Imagino que os dados são
consoantes com o que disse o escritor e professor
Carlos Rodrigues Brandão em relação a essa
estatística: “Como um frango todo dia; o meu vizinho
não come nenhum frango; eu e meu vizinho
comemos meio frango todo dia”. Esses dados
refletem uma visão colorida deste País, que está
sofrendo, angustiando-se e pagando um preço muito
alto pelos seus problemas. Solidarizo-me
integralmente a V. Exª pelo discurso. Acredito que o
problema de Alagoas, do Nordeste não deve ficar
restrito ao Nordeste brasileiro, mas ao Brasil.
Gostaria que toda a Bancada Federal deste País, no
Congresso Nacional, estivesse solidária e tomasse
as medidas pertinentes para sensibilizar o Governo
Federal a uma ação efetiva e prioritária para enfrentar
esse grave problema. Parabéns a V. Exª.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Obrigada, Senador.

Para completar – talvez não deva fazê-lo,
porque qualquer pessoa com um mínimo de
informação sabe quais são os dados que Alagoas
apresenta -, creio que isso decorre da
irresponsabilidade, do cinismo e do fracasso das
elites econômicas e políticas não apenas
nordestinas, mas do Brasil, que sempre sobreviveram
do parasitismo político do Nordeste. Alagoas
apresenta, Senador Bernardo Cabral, o maior índice
de mortalidade infantil. Por três anos consecutivos
somos campeões de mortalidade infantil; somos
inclusive responsáveis pela elevação da média do
Nordeste. Temos também o maior índice de
analfabetismo, não apenas o formal, ou seja, o de
pessoas que têm mais de quinze anos e não sabem
ler e escrever, mas também o funcional, porque mais
de 70% da população não consegue interpretar um
parágrafo de apenas três linhas.
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Ainda há a questão do emprego. Mais de 60%
da população que se pode dizer economicamente
ativa, que pode dizer que está desempenhando
alguma função, recebe menos que um salário
mínimo. Há o trabalho escravo nos canaviais, a
prostituição infantil e todas as outras questões sociais
que nos marcam profundamente.

Penso, Senador Tião Viana, que o Governo
Federal nem sequer trabalha com estatísticas, porque
qualquer planejamento medíocre, qualquer técnico
com o mínimo de responsabilidade sabe que ações a
serem desenvolvidas têm que partir do básico, que é
justamente o diagnóstico, que são os dados. Se o
Governo não vê nem sequer o diagnóstico formal,
muito menos as tragédias familiares, as vidas que
estão sendo destruídas por trás dessas medíocres
estatísticas oficiais.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) –
Permite-me V. Exª um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte ao querido Senador Bernardo
Cabral.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senadora
Heloisa Helena, vejo com muita satisfação que V. Exª
dá seqüência ao art. 46 da Constituição Federal,
segundo o qual o Senado Federal compõe-se de
representantes dos Estados e do Distrito Federal. V.
Exª está demonstrando que representa o Estado de
Alagoas, com uma singularidade. Os fatos
geopolíticos que afetam o seu Estado estão aí muito
bem representados. Não chego nem a dizer que V.
Exª está pronunciando um discurso denso; V. Exª está
tornando emblemática uma denúncia que afeta o País
inteiro. Quando ouço alguém dizer que a falta de
moradia, a falta de escola, a falta de alimentos está
gerando essa violência intensa no País, dou-me
conta de que as pessoas confundem componentes
da violência com as raízes onde ela está estruturada,
que é uma profunda injustiça social. Isso V. Exª está
retratando com equilíbrio, apontando que os
tecnoburocratas conhecem muito de uma sala com ar
condicionado, mas ainda não foram com a sola dos
pés conhecer os problemas do Nordeste e do Norte.
Portanto, faço esta interrupção para cumprimentá-la,
pedindo-lhe desculpas por atrapalhar o fio condutor
filosófico do seu discurso.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agradeço a V. Exª pelo aparte.

Pois bem, Senadores, penso que não vale mais
a pena permanecer mais um tempo no muro de
lamentações. Dizia eu, Senadora Maria do Carmo,

que os dois piores Estados do Nordeste,
especialmente em relação à previsão de chuva, é
justamente Alagoas e Sergipe. Segundo dados
apresentados pelo Governo Federal, portanto
oficiais, vê-se a tragédia que já está acontecendo e
que ainda está por vir em relação a todos os Estados
do Nordeste, especialmente Alagoas e o Estado de V.
Exª, que já nesta Casa fez protesto também.

O Sr. Ademir Andrade (Bloco/PSB – PA) – V. Exª
me concede um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte ao Senador Ademir Andrade.

O Sr. Ademir Andrade (Bloco/PSB – PA) –
Senadora Heloisa Helena, quero parabenizá-la pelo
seu pronunciamento, pela revolta em relação ao que
está acontecendo com o povo do seu Estado.
Lamento realmente, porque um país tão grande, tão
rico, tão poderoso, tão fantástico em riqueza natural,
com tão pouca gente, um país que é a oitava
economia do mundo, oitavo Produto Interno Bruto do
planeta, vive desigualdades tão absurdas não só o no
seu Estado, mas de maneira geral. Creio que é
chegada a hora de o povo levantar-se; é chegada a
hora de o povo deixar de sofrer calado, de aceitar esse
sofrimento. Sei que, de certa forma, o povo tem-se
levantado, o movimento sindical tem procurado reagir.
Agora, com a volta da inflação, os salários vão ficar cada
vez mais achatados, e o Fundo Monetário Internacional
propõe uma queda no Produto Interno Bruto de 4,5%
para o ano de 99, o que significa, praticamente, mais três
milhões de pessoas desempregadas, além das que já
temos. Ou seja, é muito difícil sustentar pacificamente
uma situação como essa. É chegada a hora de o povo
sair às ruas, de os sindicatos de trabalhadores
deixarem de lutar apenas pelo seu emprego ou pela
sua sobrevivência e se unirem a essa população, que
está – poderíamos dizer – afastada de qualquer
processo, que não tem nenhuma organização,
nenhuma forma de luta, nenhuma entidade que
congregue o seu desejo de mudar de vida. É preciso
que esses trabalhadores se unam a essa gente, os
que chamamos excluídos da sociedade, porque
esses, na verdade, são os que mais estão sofrendo.
Está na hora de o Brasil sair às ruas, levantar-se e
mostrar o seu inconformismo, porque a política que o
Governo está adotando agora, principalmente a
imposta pelo Fundo Monetário Internacional, vai levar a
mais miséria, a mais fome e, conseqüentemente, a mais
violência, a mais assaltos, a mais mortes. Ontem, o
noticiário mostrou que só no Rio de Janeiro, num único
dia, oito pessoas foram atingidas por balas perdidas. É
um escândalo a situação nacional, e o Governo só quer
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cumprir os compromissos com os bancos
internacionais, com os banqueiros de quem tomaram
empréstimos e querem pagar a qualquer custo.
Penso que a saída é mobilizar a população, sair às
ruas, fazer o que está fazendo o MST. Hoje, na
verdade, essa é a única organização que ainda
reage, que se manifesta e luta pelos direitos da
sociedade. Devemos dar a nossa contribuição a essa
luta, colocando-nos ao lado do povo em suas
reivindicações, na briga para obter melhores
condições de vida e para que os Estados do Nordeste
do Brasil sejam melhor assistidos pelo Governo
Federal. A persistir a atual situação, não haverá
dinheiro para nada; do jeito que estão as coisas –
cortes estão sendo feitos em todas as áreas,
indistintamente -, daqui a pouco só teremos dinheiro
para pagar os juros da dívida interna e o serviço da
dívida externa. Precisamos mobilizar o povo para
esse processo de luta e fazer o Governo sentir que
não é dono do Brasil.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Muito obrigada pelo aparte, Senador Ademir
Andrade.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Ouço o Senador Pedro Simon com muito prazer.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) –
Emociona-me a presença de V. Exª na tribuna. Ao
vê-la, comentava com a nossa colega do Espírito
Santo: “O Brasil está avançando; lá está na tribuna do
Senado uma moça jovem e bonita, Senadora da
República, de calça jeans, falando à Nação”. Esse é
um sinal de que de, certa forma, estamos evoluindo
positivamente. O pronunciamento de V. Exª, por sua
singeleza, clareza e profundidade de sentimento
permite-nos antever que teremos aqui,
indiscutivelmente, uma representante da sociedade,
das questões sociais e dos problemas mais difíceis
deste País. Vendo V. Exª na tribuna, não posso deixar
de recordar a figura daquele que foi, nesta Casa, o
meu maior amigo, o meu maior mestre: Teotônio
Vilela. Diferentemente de V. Exª, ele já era idoso,
havia passado por quatro tumores malignos. Era um
usineiro, tinha todas as condições e pertenceu ao
lado de lá. No entanto, levado pelos acontecimentos
da vida, pelos problemas das suas Alagoas e do
nosso Brasil, ele teve coragem de romper com o
Governo. Rompeu com o Governo, rompeu com a
revolução, rompeu com o poder – mesmo quando
esse rompimento lhe significou dificuldades: fazia
parte de seu grupo empresarial uma usina que havia
pleiteado um empréstimo; mesmo após terem

tentado suborná-lo, oferecendo-lhe a liberação do
empréstimo em troca de seu silêncio, ele foi para a
tribuna e falou ainda mais. Teotônio dizia algo que, de
outra forma, V. Exª está a dizer sobre as dívidas deste
País. Dizia ele que a primeira dívida era a dívida
social – é incrível como as gerações se sucedem e
permanecem milhões de brasileiros na fome e na
miséria, na injustiça, na incompreensão, sem que
nós, a elite da sociedade, façamos alguma coisa.

V. Exª tem toda a razão – perdoem-me os
ilustres parlamentares se admito essa culpa. A
Bancada de V. Exª é liderada agora por uma
extraordinária senadora que também honra esta
Casa, que é a Senadora Marina Silva. As mulheres
estão assumindo o poder – Marina Silva deixou
Eduardo Suplicy para trás, deixou os Senadores do
PT para trás e assumiu o comando, o que para mim é
muito bom. Perdoe-me o Senador Eduardo Suplicy,
mas acho que as mulheres têm mais sensibilidade,
profundidade, principalmente quando vêm do Acre,
de Alagoas – o que não acontece com representantes
do Rio Grande do Sul e São Paulo, que podem
compreender e conhecer os problemas, mas com eles
não convivem tão intensamente. Lembro-me do meu
querido Teotônio Vilela que durante dois anos e meio, para
alegria minha, morou na minha casa – à época das
eleições, ele estava tão mal que não pôde concorrer à
reeleição. Graças a Deus e às preces do Brasil inteiro, ele
se recuperou e durante dois anos e meio, embora não
como senador, ele viveu aqui nesta Casa, no meu
gabinete, no meu apartamento, percorrendo o Brasil
inteiro, dizendo isto que V. Exª está dizendo da tribuna: é
uma vergonha para nós, é vergonha para as nossas elites
a situação de muitos brasileiros; temos uma dívida social,
pois são milhões que passam fome, são milhões que
estão na miséria. E o que nós fizemos? Ele – nunca me
esqueço – foi a figura...

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio. Fazendo
soar a campainha) – Nobre Senador Pedro Simon, há
vários oradores inscritos que necessitam viajar e
solicitaram à Mesa que eu fosse um pouco rigoroso
com relação ao cumprimento do Regimento Interno.
Portanto, faço um apelo a V. Exª para que seja breve no
aparte que faz ao brilhante discurso da Senadora
Heloisa Helena.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Encerro o
meu aparte para não irritar o nosso Presidente e deixo
para uma outra ocasião nós falarmos pessoalmente
sobre a imagem de Teotônio, que merecia um
pouquinho mais de respeito.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Peço a
eminente Senadora Heloisa Helena que entenda o
apelo dos demais parlamentares que estão inscritos
para falar e que têm de viajar.

����� ���� ���	
 �� 
����� ������ ���



A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, atenderei ao apelo de V. Exª. Gostaria
ainda de ouvir os apartes da Senadora Marina Silva e
do Senador Eduardo Suplicy, mas acho que não
haverá problemas, pois devo ter ainda algum tempo
disponível.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
tempo de V. Exª esgotou-se há três minutos e vinte e
seis segundos.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Nesse caso, gostaria de contar com a compreensão
da Mesa para poder ouvir a Senadora Marina Silva e
o Senador Eduardo Suplicy que, com seus apartes,
da mesma forma que outros senadores com seus
apartes, não complementam o meu discurso, mas,
sem dúvida, reforçam-no, porque são apartes
extremamente importantes e nos trazem à lembrança
figuras importantes, como foi Teotônio Vilela – figura
que, mesmo pertencendo a um setor que enfrentei a
vida toda, sem dúvida, era um homem de extrema
sensibilidade; não era um homem arrogante, não
queria se fazer respeitar pelo abuso de poder, pela
truculência e, portanto, merece o carinho de todos os
alagoanos e de todos os brasileiros.

Com muito prazer, ouço a Senadora Marina
Silva.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Agradeço
a oportunidade do aparte concedido por V. Exª e
tenho absoluta certeza de que a Mesa será
benevolente, permitindo que o pronunciamento de V.
Exª se alongue mais um pouco. O seu tempo
regulamentar foi ultrapassado em três minutos,
seguindo o exemplo daqueles que, às vezes,
extrapolam em até trinta ou quarenta minutos esse
tempo. Portanto, se compararmos as estatísticas,
chegaremos à conclusão de que V. Exª tem um saldo
a seu favor. O pronunciamento de V. Exª revela muita
sensibilidade – sensibilidade característica daqueles
que, como eu, o Senador Tião Viana, o Senador
Jefferson Péres vivem a realidade de um Brasil que
não faz parte daquela porção conhecida, que é a que
aparece muitas vezes nos meios de comunicação
como se fosse hegemônica, mas que, na verdade, é
apenas uma pequena parte, que é o Brasil dos
incluídos. Os excluídos são os que aparecem nas
estatísticas apenas como um número que não
recebeu a sua metade do galináceo, ao qual se referiu
o Senador Tião Viana. Quero dizer a V. Exª que nós,
da Oposição, temos em nossas mãos o que vejo
como uma dádiva de Deus. Refiro-me aos governos
que conquistamos no Acre, no Mato Grosso, no Rio
Grande do Sul, em Alagoas, no Amapá, no Rio de
Janeiro, enfim nos Estados em que elegemos
governadores. Mesmo neste momento de crise,
mesmo com tudo o que está acontecendo neste País,

vamos fazer políticas sociais; não vamos usar a crise
como desculpa para não buscarmos melhorar o
atendimento à saúde e à educação da população;
como desculpa para não gerar empregos e dar
condições mais dignas de vida para o nosso povo. É
claro que agiremos na medida das nossas
possibilidades, porque não podemos criar uma
realidade à parte, até porque os nossos Estados – no
caso o meu e o de V. Exª –, são dependentes dos
recursos da União.

Não obstante isso, nos nossos planos de
governo já estão contempladas as reivindicações
desses segmentos da sociedade. Tenho certeza de
que eu, V. Exª, o Senador Tião Viana e tantos outros
que estão aqui irão trabalhar de forma dobrada para
que esse nosso sonho de mostrar para o Brasil que
é possível fazer diferente torne-se realidade. Vamos
mostrar que é possível dar resposta a problemas
que, às vezes, parecem tabu – as pessoas dizem
que não têm como resolvê-los, porque não há os
devidos recursos ou as condições necessárias. No
Acre, Senadora Heloisa Helena, temos uma realidade
que eu também vejo como um privilégio. O nosso
Estado tem quinze milhões de hectares de floresta e
uma população de apenas 500 mil habitantes – é como
se fosse um bairro de São Paulo. Ontem o Governador
Jorge Viana, numa atitude ousada, em uma reunião das
comunidades indígenas dizia o seguinte: “Nós vamos
fazer uma agenda para que, na comemoração dos
quinhentos anos do descobrimento do Brasil, as
comunidades indígenas possam ter também o que
comemorar, além de fazer a memória do massacre a
que foram submetidas desde a chegada dos
colonizadores”. É esse tipo de postura, esse tipo de
exemplo que sinaliza uma nova forma de fazer política
com a inversão das prioridades, ou seja, o Governo é
sempre dirigido aos interesses da maioria que sempre
se deu bem ao invés de ser dirigido aos interesses da
maioria que sempre foi excluída do processo produtivo
e do respeito. Parabéns a V. Exª. Sinto-me feliz por
poder aparteá-la, porque em muitos momentos assim o
desejei, mas, dadas as atividades, tive de me conformar
em assisti-la apenas do meu gabinete. Fico feliz por
hoje poder estar aparteando a minha querida colega,
que passa a fazer parte da nossa Bancada, até porque
continuo sentindo muito a ausência da nossa querida
Senadora Benedita da Silva.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Muito obrigada.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Permite-me V. Exª um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Ainda com a benevolência da Mesa, concedo o
aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Gostaria de cumprimentá-la, Senadora Heloisa
Helena, e expressar minha solidariedade com
respeito à sua preocupação pelo povo do Estado de
Alagoas. Também gostaria de saudar sua presença e
dizer que, com respeito à observação do Senador
Pedro Simon, para nós, homens do Bloco da
Oposição, e para mim em especial, trata-se de um
crescimento ver a nossa Bancada composta por
pessoas como V. Exª, como a Senadora Marina Silva,
como antes a Senadora Benedita da Silva, e pela
Senadora Emilia Fernandes; sobretudo para nós é
uma alegria e uma honra estarmos tendo a Senadora
Marina Silva como nossa Líder do Bloco,
principalmente pela forma como lidera a nossa
Bancada, sempre compartilhando responsabilidades
com todos nós.Era isso que gostaria de compartilhar.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Obrigada.

O Sr. Luiz Estevão (PMDB – DF) – Permite –
me V. Exª um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Ainda com a tolerância da Mesa, ouço o Senador Luiz
Estevão.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Não tem
problema, agora o Presidente está mais democrata.

O Sr. Luiz Estevão (PMDB – DF) – Senadora
Heloisa Helena, desde o seu primeiro discurso,
discurso que emocionou a todos neste plenário do
Senado Federal, que venho acompanhando com
muita atenção os seus pronunciamentos. E quero
aqui parabenizá – la pelo alto conteúdo social que V.
Exª traz em tudo aquilo que diz desta tribuna e dizer
também do nosso irrestrito apoio, não apenas do
ponto de vista de discurso, mas, inclusive do ponto de
vista da ação, no sentido de que devemos,
efetivamente, voltar a que todas as nossas atitudes
venham a ser no sentido de diminuir as
desigualdades sociais do nosso País e minorar o
sofrimento, infelizmente, da maioria do povo
brasileiro. Para perplexidade de todos, quero dizer
que essas angústias do Nordeste, do Estado de
Alagoas, dos Estados do Norte, não são diferentes da
realidade do Distrito Federal. Um Distrito Federal
desconhecido da maioria daqueles que dirigem o
nosso País – já que esta Unidade da Federação não
se limita apenas aos 350 mil habitantes do Plano
Piloto, pelo contrário, têm mais um milhão e meio de
pessoas que sofrem com o drama da fome, da falta
de moradia e, principalmente, do desemprego –,
porque, pasme V. Exª, um cidade com apenas 39
anos é hoje a recordista brasileira do desemprego.
Parabéns pela extraordinária contribuição que traz a

este Senado, com a sua preocupação eminentemente
social e que, tenho certeza, encontrará uma enorme
quantidade de apoios neste Senado Federal, a fim de
que possamos, com o trabalho que povo nos concedeu
a honra de exercer, diminuir as desigualdades do povo
brasileiro.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agradeço por todos os apartes, que, sem dúvida,
complementam a nossa fala na manhã de hoje.
Complementam tanto a sensibilidade de cada
Senador, como complementam também com dados
específicos dos seus respectivos Estados. Espero
que todos nós, neste Senado, muito mais do que com
os discursos, como disse também V. Exª, possamos
saber da responsabilidade que nos cabe, porque não
basta apenas nos entregarmos ao “Muro de
Lamentações”. É de fundamental importância que
possamos discutir mecanismos concretos, ágeis e
eficazes para superarmos essa tragédia que está
acontecendo no nosso Brasil.

Se o Presidente da República não se sente com
coragem suficiente para enfrentar o grande capital
internacional, que entregue o cargo para que, pela
Constituição, possamos convocar novas eleições, já
que não é demonstração de coragem fazer cortes em
recursos sociais, mas uma profunda demonstração
de covardia. Demonstração de coragem é enfrentar
os grandes e os poderosos, aqueles que massacram
a Nação brasileira.

Portanto, agradeço a gentileza e a tolerância,
tanto do atual Presidente como do anterior, e agradeço,
também, a atenção de todos os Srs. Senadores.

Durante o discurso da Sra. Heloísa
Helena, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice –
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário.

Durante o discurso da Sra. Heloísa
Helena, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice – Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy. V. Exª dispõe de vinte minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nobre Senador Ademir
Andrade, Srªs e Srs. Senadores:

Estamos extremamente preocupados com o
que aconteceu ontem à noite do Rio de Janeiro até o
Rio Grande do Sul e o Paraguai.
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Em anos recentes, a sua proposição vem
alcançando apoio gradativamente maior. Na cúpula
social da ONU, em março de 1995, em Copenhague,
por exemplo, o Presidente da França, François
Mitterand, e os primeiros – ministros da Dinamarca e do
Canadá apoiaram firmemente a proposta, ocasião em
que a Deputada do Congresso norte – americano, Bella
Azburg, que infelizmente faleceu recentemente,
também fez um discurso veemente a favor. Tendo sido
representante do Senado Federal naquela Cúpula de
Copenhague, pronunciei – me, logo ao chegar, da
tribuna desta Casa, destacando a importância de o
Brasil também estar apoiando a criação daquele
mecanismo. Desde então, com as crises havidas na
Ásia, na Rússia e no Brasil, cresceu o sentimento de
que esses movimentos especulativos de capital
precisam ser submetidos a um controle. Cresceu, em
particular, o interesse pela proposta de James Tobin.

Diversos economistas do PT têm falado
favoravelmente a respeito da proposição de Tobin.
Em outubro de 1998, na cidade de Porto, Portugal, da
Cúpula Ibero – Americana, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso apoiou a criação do Imposto Tobin.
Pela primeira vez, o Governo brasileiro, que vinha
expressando em fóruns internacionais a necessidade
de criar mecanismos para conter os movimentos
especulativos, resolveu apoiar abertamente aquela
proposta.

Se pudesse fazer uma recomendação ao Ministro
Pedro Malan e ao Presidente do Banco Central, ainda
que minhas recomendações dificilmente seriam por
eles consideradas, eu diria que, na visita que ontem
iniciaram pela Europa, Estados Unidos e Japão,
aproveitassem a oportunidade não apenas para visitar
banqueiros, investidores e o FMI, mas também para
dialogar com pessoas iluminadas como o professor
James Tobin, na Universidade de Yale. Não apenas
sobre o Imposto Tobin, mas também sobre
diversas outras contribuições que ele tem dado
para temas altamente relevantes para o Brasil,
como a questão dos regimes cambiais, controle dos
movimentos internacionais de capitais em âmbito
nacional, condução das políticas monetária e fiscal
e a implementação de um programa eficaz de
erradicação da pobreza por meio de um imposto de
renda negativo que asseguraria a todos um mínimo
de renda. Tenho a certeza de que, se tivéssemos
seguido os conselhos de Tobin, estaríamos em
situação muito melhor do que hoje, sem precisar
nos sujeitar aos ditames do Fundo Monetário
Internacional e dos mercados financeiros.

Gostaria, Sr. Presidente, em minha conclusão,
de destacar a gravidade do problema que viveu

ontem o Brasil, sobretudo os Estados de Rio de Janeiro,
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, com conseqüências
inclusive para o nosso país vizinho, o Paraguai, cuja
energia é sobretudo servida por Itaipu.

Ontem houve o maior blecaute desde 1985, com
uma extensão ainda não completamente sabida. Até
hoje de manhã, quando vinha para cá, ouvindo o
noticiário de rádio, observei que as autoridades
responsáveis pelo fornecimento de energia no Brasil,
seja da Eletrobrás, de Itaipu, de Furnas ou da nova
organização privada que estaria responsável pelo
fornecimento de energia, não sabiam explicar
completamente o que realmente aconteceu. Fico
extremamente preocupado e, portanto, nós, do Bloco
de Oposição, vamos requerer a presença do Ministro
de Minas e Energias na Comissão de Infra – Estrutura
para explicar a extensão, a causa desse grave
fenômeno para a economia e para o bem – estar da
sociedade brasileira.

Será que a autoridade governamental brasileira
está preocupada com a sua responsabilidade em
garantir a continuidade de um serviço público, como o
fornecimento de energia para as residências, para as
indústrias, para o comércio, para os serviços, para
toda a atividade econômica? Ou será que a
autoridade governamental brasileira está muito mais
preocupada com os negócios que se realizam com
o sistema de eletricidade brasileiro? Há um contraste
notável entre o que aconteceu ontem, prezada Líder,
Senadora Marina Silva, e a informação que a
jornalista Míriam Leitão publicou hoje, intitulada:
Lightpar A Mi l.

“A ação da LightPar deu outro salto
ontem de 42%. Em 13 pregões subiu 928,5%.
A razão da euforia é uma decisão, no mínimo
controversa, da Eletrobrás. A LightPar vai ter
49% de uma joint venture que terá o direito
de uso das linhas de transmissão de energia.”
(...)

A LightPar era, até esta decisão, uma
empresa resultado da cisão da Light feita na
época da privatização. Seu ativo foi formado
com ações da Eletropaulo que pertenciam à
Light, antes da privatização, e alguns
créditos a receber."

O que me parece é que as autoridades da área de
Minas e Energia, as autoridades do Palácio do Planalto,
da Casa Civil, o Presidente Fernando Henrique, a
Eletropaulo, a Eletrobrás e Itaipu estão mais preocupados
em realizar negócios que rendem 1.000%
praticamente em treze pregões e n q u a n t o,
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ao mesmo tempo, deixam o sistema de
fornecimento de energia elétrica viver um dia de
colapso tão grave quanto ontem registrado.

Repito: não sabemos ainda as razões completas,
e estranho que os responsáveis pelo fornecimento de
energia elétrica, passadas tantas horas desde o
blecaute, ainda não tenham sabido informar ao povo
brasileiro e sobretudo aos afetados, inclusive às
pessoas que ontem ficaram presas em elevadores e
nos trinta e cinco trens de metrô que estavam
circulando às 22h20min de ontem, por que todas as
cidades ficaram simplesmente às escuras, desde o Rio
de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Até este instante
não temos a explicação completa sobre o que
aconteceu.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com muita honra, Senadora Marina Silva.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) –
Acompanhei o pronunciamento de V. Exª, que se
divide em duas partes. Na primeira, V. Exª faz um
questionamento da economia mundial,
principalmente do ponto de vista de uma crítica ao
que está sendo praticado pelo capital financeiro e
seus interesses especulativos. V. Exª também afirma
que a sociedade se organizou para tentar fazer frente
a esse tipo de abuso às economias mundiais.Assisti à
palestra a qual V. Exª se refere e confesso que saí dali
com novo ânimo, o ânimo de que é possível dar
resposta a uma nova fase que a humanidade está
atravessando, o deslocamento das decisões políticas
para as empresas transnacionais. Há cerca de 30
anos, vivíamos a ilusão de que eram os políticos que
operavam diretamente a política, muito embora o
capital econômico tivesse grande influência sobre os
processos políticos, sobre a gestão do Estado. Hoje,
as grandes empresas sobrepujam o Estado, a
política, os políticos e constróem os seus próprios
caminhos, as suas próprias leis. Posso citar um
exemplo. Há mais ou menos um ano, foi constituído
um pool de grandes transnacionais e queriam instituir
uma espécie de pacto: o de que seus investimentos
só seriam realizados em países que não colocassem
barreiras ambientais aos seus projetos. Ou seja,
essas empresas, na Europa, nos Estados Unidos, no
Japão, são obrigadas a cumprir certos pré –
requisitos ambientais, o que as leva a fazer um grande
investimento. Portanto, elas têm que retirar do seu
capital recursos para fazer esses investimentos. E
querem impor como condição para os seus
investimentos que essa operação não seja
necessária nos países em desenvolvimento,
desrespeitando as constituições desses Estados

nacionais e as suas leis ambientais. Eu disse isso
para que se tenha uma idéia de como essas
empresas constituem um verdadeiro governo
paralelo aos interesses da sociedade. Por último, V.
Exª se referiu ao colapso de ontem. V. Exª discorreu
muito bem sobre o assunto. Quero fazer apenas uma
observação: no que se refere ao processo de
privatização, além de outras justificativas, disseram
que ela teria como objetivo responder a um item
importante: o da eficiência e o da competência,
porque as empresas públicas não eram capazes de
dar respostas eficazes a determinadas questões. No
entanto, após as privatizações, o que vemos são
episódios como os que V. Exª acaba de narrar. Na
área das telecomunicações, muitas pessoas, muitos
cidadãos brasileiros reclamam dos péssimos
serviços que estão sendo oferecidos. Então,
concordo inteiramente com V. Exª que, infelizmente,
o Estado fez da sua própria condição uma casa de
negócios. Como observação, talvez o povo brasileiro
devesse dizer àqueles que têm essa atitude: “Não
façam da instituição que deveria defender os
interesses da sociedade, que é o Estado, uma casa
de negócios”. Muito obrigada.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço o aparte da Senadora Marina Silva.

Considero extremamente importante a
observação de V. Exª de que os investimentos das
empresas multinacionais precisam ser submetidos
aos critérios dos diversos países que têm
preocupação com a preservação do meio ambiente e
com o bem – estar de seus povos.

Também quero assinalar a importância de
convocarmos o Ministro das Minas e Energia, o
Presidente da Aneel, que tem responsabilidade, por
responder sobre o colapso dos serviços de energia
elétrica, bem como os Presidentes de Itaipu e de
Furnas, enfim, as autoridades que podem esclarecer
as razões pelas quais houve esse grave colapso
ontem à noite.

Sr. Presidente, concluindo, quero saudar os
estudantes da Unesp de Araraquara, que estão esta
semana em Brasília participando de curso na Escola
Nacional de Administração Pública. Eles estão
presentes nas galerias, visitando – nos nesta manhã,
no Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo
Suplicy, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice –
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão
lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Leomar Quintanilha.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 119, DE 1999

Dispõe sobre a inclusão de aviso
alertando sobre os malefícios resultantes
do uso de equipamentos de som em
potência superior a 85 decibéis.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O fabricante ou o importador de

equipamento eletro-eletrônico de geração e
propagação de ondas sonoras fará inserir texto de
advertência, ostensivo e de fácil compreensão, de
que constem informações referentes à eventualidade
de ocorrerem danos no sistema auditivo exposto a
potência superior a 85 decibéis.

Parágrafo único. A advertência deverá constar
nas peças publicitárias, no invólucro do produto, no
manual do usuário, e quando as dimensões o
permitirem, no equipamento.

Art. 2º O descumprimento das disposições
desta lei e de seu regulamento acarretará ao infrator
as sanções e as penalidades previstas na Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º Esta lei será regulamentada no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5º Revogam-se a disposições em contrário.

Justificação

Sabemos hoje que os danos causados pela
poluição sonora são inúmeros e afetam uma larga
gama de aspectos da vida humana. Pesquisas
comprovam que o barulho prejudica o desenvolvimento
cognitivo, o comportamento social e o aprendizado
além de provocar alterações fisiológicas no sono, na
pressão sangüínea e na digestão. No ambiente de
trabalho o excesso de barulho é uma ameaça à
segurança por reduzir a concentração e aumentar o
índice de acidentes.Além disso, estima-se que 25% dos
trabalhadores expostos habitualmente a altos níveis de
ruído sofrerão algum tipo de perda auditiva

A organização Mundial de Saúde (OMS)
estabeleceu como padrão de conforto para o ouvido
humano o nível de setenta decibéis (db).

O comprometimento é causado pela
conjugação de duas variáveis: tempo de exposição e
nível de ruído. Terá déficit auditivo aquele que ficar

exposto a 80db durante oito horas diárias, ou a 96db
por quatro horas, ou a 100db durante uma hora.

No entanto, estudos constataram que as
pessoas habitualmente escutam seus walkman
(aparelhos de som pessoais) em uma potência média
de 115db – e o fazem por longos períodos. Desse
modo expôem-se a um perigo de audição bastante
real. E o aspecto mais cruel é que o dano é
permanente – não há como revertê-lo. Quando se
considera que são os jovens a maior parte desses
usuários, aí então o quadro se apresenta ainda mais
sombrio.

O problema é de tal gravidade que os ativistas
do Noise Center da League for the Hard of Hearing
(organização não-governamental americana voltada
para o combate à poluição sonora) alertam os
usuários que, a continuarem a escutar o seu
walkman a todo volume, logo estarão trocando os
fones de ouvido por aparelhos de surdez.

Na França, a extensão dos danos atingiu
proporções tão alarmantes que, recentemente, foi
aprovada uma lei estabelecendo um limite máximo
para o volume do som dos walkman. A
comercialização de walkman com potências a 100 db
está sumariamente proibida naquele país. Ao mesmo
tempo, o governo francês está divulgando um alerta
de que música alta é ruinoso para a audição.

O mesmo tem sido comprovado para o público
de concertos de rock, conhecidos pelo volume
altíssimo utilizado nas apresentações das bandas.

Estando comprovados os riscos que
determinado uso de um produto oferece, impõe-se
como imperiosa a adoção de providências que os
evitem, em conformidade com as diretrizes
internacionais e nossa legislação.

A Organização das Nações Unidas,
refletindo uma preocupação internacional com a
saúde e a segurança dos consumidores, já
recomendava na sua Resolução nº 39/248, de 10
de abril de 1985, que os governos adotassem
normas visando a:

a) proteger o consumidor quanto a
prejuízos à sua segurança;

b) fornecer aos consumidores
informações adequadas para capacitá-los a
fazer escolhas acertadas de acordo com
suas necessidades e desejos individuais.

E ainda, na mesma resolução:

“Os consumidores devem ser instruídos
quanto à maneira apropriada de fazer uso
desses bens e devem ser informados sobre
os riscos envolvidos tanto no uso pre-
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tendido, quanto no uso previsível. As
informações vitais sobre a segurança
devem ser transmitidas aos consumidores
por meio de símbolos internacionais
compreensíveis.”

Foi essa resolução, juntamente com as
conclusões do Seminário Regional do Grupo Latino e
do Caribe Sobre a Proteção do Consumidor,
organizado pela ONU em 1987, e com a décima
segunda resolução do XII Congresso Mundial da
International Organization of Consumers Union -
IOCU -, que inspirou o legislador brasileiro na
elaboração da Seção I do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que trata da “Da Proteção à Saúde e
Segurança”.

Assim é que temos, no nosso CDC:

“Art. 8º – Os produtos e serviços
colocados no mercado de consumo não
acarretarão riscos à saúde ou segurança dos
consumidores, exceto os considerados normais
e previsíveis em decorrência de sua natureza e
fruição, obrigando-se os fornecedores, em
qualquer hipótese, a dar as informações
necessárias e adequadas a seu respeito.

Parágrafo único – Em se tratando de
produto industrial, ao fabricante cabe prestar
as informações a que se refere este artigo,
por meio de impressos que deverão
acompanhar o produto.

Art. 9º O fornecedor de produtos e
serviços potencialmente nocivos ou
perigosos à saúde ou segurança deverá
informar de maneira ostensiva e adequada, a
respeito de sua nocividade e periculosidade,
sem prejuízo de adoção de outras medidas
em cada caso concreto."

Conforme ressalta o Dr. João Marcello de
Araújo Júnior, em “Comentários à Lei do
Consumidor” (Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1992), a
lei brasileira preferiu referir-se a riscos, e não a
danos, quando tratou da proteção ao consumidor. Os
produtos não poderão sequer expor a perigo a vida
ou a saúde dos consumidores, pois a lei pune o
perigo, a mera possibilidade de dano. Desse modo,
temos que o dever de informação é inerente ao
mercado de consumo, principalmente no tocante aos
avisos relativos aos riscos decorrentes do uso
previsto ou previsível dos produtos.

O mesmo autor aponta que a violação das
normas contidas no art. 8º do CDC “terá como
conseqüência a responsabilidade civil do fornecedor,
que, em razão dela, nos casos de ocorrência de dano,

será obrigado a repará-lo. Além disso, em caso de
ausência de informação necessária e adequada, tal
omissão será elemento indiciador de culpabilidade em
matéria criminal. É o que acontece, por exemplo, em
relação aos crimes definidos nos arts. 63 e 64 do
CDC”.

O Título II do CDC, que cuida das infrações
penais, estabelece:

“Art. 61. Constituem crimes contra as
relações de consumo previstas neste Código,
sem prejuízo do disposto no Código Penal e
leis especiais, as condutas tipificadas nos
artigos seguintes”.

Art. 62. (Vetado)
Art. 63. Omitir dizeres ou sinais

ostensivos sobre a nocividade ou
periculosidade de produtos nas embalagens,
nos invólucros, recipientes ou publicidade:

Pena – Detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos ou multa.

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas
quem deixar de alertar, mediante
recomendações escritas ostensivas, sobre a
periculosidade do serviço a ser prestado.

§ 2º Se o crime é culposo:
Pena – Detenção de 1 (um) a 6 (seis)

meses ou multa".

Pelo exposto, fica claro que o presente projeto
busca implementar, no que se refere aos aparelhos
de som e fones de ouvido, aquilo que o CDC previa
desde a sua aprovação em 1990. Não há como
continuar a deixar a nossa sociedade, já tão
sacrificada, exposta a danos tão terríveis e, ao
mesmo tempo, de tão fácil prevenção, quanto esses
de ameaça à audição. A iniciativa faz-se
especialmente relevante à vista do grande percentual
de jovens que compõem a população brasileira, e
que são, conforme apontado, os maiores usuários de
aparelhos de som em altas potências. Os
fornecedores, com a aprovação deste projeto, terão
de cumprir o dever de informar acerca dos riscos
previsíveis do uso dos seus produtos.

Com a inclusão dos avisos simultaneamente
nas peças publicitárias, no invólucro do produto e no
manual do usuário – e ainda, no caso dos aparelhos
sonoros, no próprio aparelho –, o usuário estará
sendo repetidamente lembrado do perigo de
exceder o limite de 85 db, de uma forma educativa,
não impositiva.

Pela extensão dos seus efeitos, fica claro que o
barulho excessivo constitui-se um problema social de
grandes proporções que, sem dúvida, exigiria
providências de grande monta para sua eliminação.
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No entanto, as iniciativas específicas e relativamente
simples aqui expostas podem ser tomadas
imediatamente e seriam de grande eficácia.

Dessa forma, nobres pares, conto com a
participação de Vossas Excelências para a
aprovação deste Projeto, que deverá se mostrar de
grande valia para a preservação do inestimável bem
que é a saúde auditiva do povo brasileiro.

Sala das Sessões, 12 de março de 1999. –
Senadora Marina Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 8º Os produtos e serviços colocados no

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde
ou segurança dos consumidores, exceto os
considerados normais e previsíveis em decorrência de
sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores,
em qualquer hipótese a dar as informações
necessárias e adequadas a seu respeito.

Parágrafo único. Em se tratando de produto
industrial, ao fabricante cabe prestar as informações
a que se refere este artigo, por meio de impressos
apropriados que devam acompanhar o produto.
....................................................................................

Art. 63.Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre
a nocividade ou periculosidade de produtos, nas
embalagens, nos invólucros, recipientes ou
publicidade:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e
multa

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de
alertar, mediante recomendações escritas ostensivas,
sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.

§ 2º Se o crime é culposo:
Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade

competente e aos consumidores a nocividade ou
periculosidade de produtos cujo conhecimento seja
posterior à sua colocação no mercado:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e
multa.

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas
quem deixar de retirar do mercado, imediatamente
quando determinado pela autoridade competente, os
produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais –
Decisão Terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 120, DE 1999

Proíbe aos ocupantes de cargos em
comissão ou de assessoramento da
administração direta, indireta ou fundacional
da União, de celebrarem contratos que
especifica e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É proibido aos ocupantes de cargos em

comissão ou de assessoramento dos órgãos da
administração direta, indireta ou fundacional da
União, celebrarem contratos de prestação de
serviços ou de qualquer natureza com pessoas
jurídicas de direito público, e com as de direito privado
que para a sua manutenção recebam contribuição do
Poder Público.

Parágrafo único: – É vedado ao servidor
comissionado, referido neste artigo, participar como
proprietário ou como sócio, ainda que minoritário, de
empresa que goze de favor decorrente de contrato
com pessoa jurídica de direito público ou de direito
privado para cuja manutenção tenha contribuído o
Poder Público.

Art. 2º A não observância do disposto no artigo
anterior implicará nulidade dos atos e o
ressarcimento ao erário da remuneração percebida,
sem prejuízo da ação penal cabível.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A medida proibitiva, objeto da presente
proposição, tem como finalidade precípua atender a
um dos princípios essenciais da administração pública:
o da moralidade (art. 37 da Constituição Federal).

Tal princípio se reveste da maior importância já
que coíbe privilégios a detentores de cargos públicos
que, muitas vezes, aproveitando-se do prestígio
político de que dispõem, conseguem favores ou
benefícios de entidades públicas ou privadas que
mantêm relações íntimas com o círculo do poder,
tornando os seus atos alvo de críticas da opinião
pública que vê em tais casos manifestações
antiéticas que contribuem para desacreditar a
administração pública.

Não constitui, portanto, ato normal a merecer
apoio do cidadão que paga impostos assistir
impunemente o uso da máquina administrativa para a
obtenção de vantagens que jamais seriam
conquistadas fora da influência exercida por aqueles
que ocupam eventualmente posições de mando ou
de assessoramento junto às esferas do poder.
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É preciso que se estabeleçam “regras claras”,
que preencham as lacunas hoje existentes na
legislação, que permite de forma tão desabonadora a
prática de atos que na aparência se apresentam
como legítimos, mas que depõem contra a seriedade
ou a moralidade que deve nortear o comportamento
das autoridades públicas.

O projeto em apreço não só proíbe, por parte de
ocupantes de cargos em comissão ou de
assessoramentos da administração direta, indireta ou
fundacional da União, de celebrarem contratos com
entidades de direito público e de direito privado (que
recebam contribuição do poder público) como veda
terminantemente que os detentores desses cargos
federais possam participar, seja como proprietário ou
sócio, mesmo minoritariamente, de empresa privada
que goze de favor decorrente de contrato com pessoa
jurídica de direito público ou de direito privado (que
receba contribuição do poder público).

O projeto estabelece ainda que os atos
praticados serão nulos e que haverá ressarcimento
ao erário da remuneração percebida, sem prejuízo da
ação penal cabível, no caso de descumprimento do
prescrito em lei.

Assim, fica mais do que evidente a relevância da
proposição pelo objetivo moralizador a que se
destina.

Sala das Sessões, 12 de março de 1999. _
Senador Antonio Carlos Valadares.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – Decisão Terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 121, DE 1999

Dispõe sobre taxa de juros nos
financiamentos de imóveis habitacionais
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A taxa de juros cobrada nos

financiamentos de imóveis a cargo do SFH (Sistema
Financeiro da Habitação) não poderá ultrapassar à
remuneração paga pela Caixa Econômica Federal
aos depositantes da caderneta de poupança.

Art. 2º A correção do saldo devedor dos
financiamentos concedidos pelo SFH (Sistema
Financeiro da Habitação) ocorrerá no máximo uma
vez por ano, e, se o mutuário for assalariado ou
funcionário público, o reajuste da prestação mensal e
do respectivo saldo devedor, não poderá em
nenhuma hipótese ser maior do que o índice de
aumento da remuneração percebida.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

As prestações da casa própria financiada pelo
SFH estão sendo compactuadas com a cobrança de
uma taxa de juros de até 100% superior à
remuneração que é paga pela Caixa Econômica
Federal aos depositantes da caderneta de poupança.

Por outro lado, o saldo devedor, cuja correção
resulta no aumento da prestação mensal que é paga
pelo mutuário, vem sendo revisto de forma injusta,
causando em muitos casos o desespero a milhares
de famílias, pois enquanto o salário não sofre
qualquer reajuste, a Caixa Econômica e demais
financiadores do SFH exigem uma correção superior
às majorações salariais ocorridas no período.

A presente proposição visa portanto evitar que
os mutuários venham a ser obrigados a pagar uma
prestação de seu imóvel em desacordo com a
realidade salarial.

É inconcebível que em um país de inflação baixa
como o Brasil o órgão financiador cobre do mutuário
uma remuneração de financiamento de imóvel igual ao
dobro da percebida pelo mesmo sistema que
administra a poupança interna.Ou seja, pode acontecer
o fato de o mutuário ter uma poupança remunerada a
6%, e esse mesmo mutuário seja obrigado a pagar
àmesma instituição que usa o seu dinheiro para
financiar imóveis uma taxa de juros de 12 ou 13%.

Por essas e outras é que o mutuário, quando
não desiste do financiamento, torna-se um eterno
inadimplente.

Sala das Sessões, 12 de março de 1999. –
Senador Antonio Carlos Valadares.

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– Decisão Terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
projetos lidos serão publicados e remetidos às
Comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Leomar Quintanilha.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17, DE 1999

Cria no Senado Federal a Comissão
de Agricultura, Abastecimento e Política
Fundiária.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os artigos 72, 77 e 83 do Regimento

Interno do Senado Federal passam a viger com a as
seguintes modificações:

����� ���� ���	
 �� 
����� ������ ���



“Art. 72. As Comissões Permanentes,
além da Comissão Diretora, são as seguintes:

I – Comissão de Assuntos Econômicos
– CAE;

II – Comissão de Assuntos Sociais –
CAS;

III – Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania – CCJ;

IV – Comissão de Educação – CE;
IV-A – Comissão de Fiscalização e

Controle – CFC;1
V – Comissão de Relações Exteriores

e Defesa Nacional – CRE;
VI – Comissão de Serviços de

Infra-Estrutura – CI;
VII – Comissão de Agricultura,

Abastecimento e Política Fundiária – CAF."
(NR)

“Art. 77. A Comissão Diretora é
constituída dos titulares da Mesa, tendo as
demais comissões permanentes o seguinte
número de membros:

I – Comissão de Assuntos
Econômicos, 27;

II – Comissão de Assuntos Sociais, 29;
III – Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania, 23;
IV – Comissão de Educação, 27;
IV-A – Comissão de Fiscalização e

Controle, 17;
V – Comissão de Relações Exteriores

e Defesa Nacional, 19;
VI – Comissão de Serviços de

Infra-Estrutura, 23;
VII – Comissão de Agricultura,

Abastecimento e Política Fundiária, 19.
§ 1º .......................................................
§ 2º Cada Senador poderá integrar

três comissões como titular e três como
suplente." (NR)

“Art. 83. Cada Senador, exceto os
membros da Comissão Diretora, poderá
integrar, como suplente, até três Comissões
Permanentes.” (NR)

Art. 2º Acrescente-se o seguinte art. 104-A, no
Regimento Interno do Senado Federal:

“Art. 104-A. À Comissão de
Agricultura, Abastecimento e Política
Fundiária compete:

I – Direito agrário, alienação e
concessão de terras públicas com área
superior a dois mil e quinhentos hectares,

aquisição ou arrendamento de propriedade
rural por pessoa física ou jurídica
estrangeira, política fundiária; uso e
conservação do solo e das águas; reforma
agrária e colonização."

II – Planejamento e acompanhamento da
política agrícola, agricultura, pecuária,
silvicultura, abastecimento, comercialização e
fiscalização de produtos e insumos,
investimentos e financiamentos agropecuários;
seguro agrícola, organização do ensino
agrário, cooperativismo e associativismo,
rurais; emprego e renda; tributação da
atividade rural, políticas de apoio às pequenas
e médias propriedades rurais.

Art. 3º Fica suprimido o inciso II do art. 99, do
Regimento Interno do Senado Federal,
renumerando-se os demais incisos.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

A agricultura brasileira representa um dos
esteios da economia nacional e uma das poucas
possibilidades de emprego e renda para um grande
contingente populacional. As possibilidades do País
como grande produtor agrícola, capaz de
desempenhar tanto sua função clássica de gerador de
divisas pela exportação, quanto de principal responsável
pelo abastecimento do mercado interno, dependem da
adoção de políticas governamentais compatíveis com
os avanços tecnológicos e com a situação econômica
decorrente do processo crescente de globalização.

A inserção do Brasil no Mercosul e o comércio com
a Comunidade Européia e os Estados Unidos, a
problemática do crédito agrícola, a polêmica sobre a
produção e consumo de produtos transgênicos, a
preservação do meio ambiente sem prejuízo de sua
utilização econômica, as questões sobre a
tributação agrícola, a implementação da reforma
agrária, são apenas alguns dos problemas a serem
discutidos pelo Legislativo num futuro muito próximo.

Estes e outros temas de grande interesse são
bastante complexos e de grande relevância para o
setor agrícola. A criação da Comissão permanente
para assuntos da agricultura permitiria que eles
fossem discutidos de forma mais abrangente e
democrática, possibilitando a manifestação dos
representantes do setor e permitindo a discussão entre os
vários grupos de interesse.

A retirada dos assuntos da agricultura do âmbito
da Comissão de Assuntos Econômicos permitirá sua
análise de forma mais detalhada e oportuna, respei-
ta ndo suas características p rópr ias e p e r m it i n-
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do uma maior participação desta Casa no
desenvolvimento de um setor cujo crescimento é
vital, não apenas em termos econômicos, mas
também sob os aspectos sociais políticos.

Sala das Sessões, 12 de março de 1999. –
Senador Amir Lando.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Resolução nº 17, de 1999, que acaba de ser lido,
ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim
de receber emendas, nos termos do art. 401, § 1º, do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 167, de
1995, de autoria do Senador João França, que dispõe
sobre a retirada de fabricação de modelos de veículos
automotores.

Não tendo recebido emendas, a matéria será
incluída em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do
Senado aprovou, em reunião realizada no dia 11 do
corrente mês, os Requerimentos nºs 39, 40, 46, 54,
58, 59, 66, 69, 72, 74 e 77, de 1999, de autoria dos
Srs. Senadores Romero Jucá, Roberto Saturnino,
Eduardo Suplicy, Lúcio Alcântara, Jader Barbalho,
Maguito Vilela, Ademir Andrade e da Srª Senadora
Heloísa Helena, solicitando informações a Ministros
de Estado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que remeteu ao
Arquivo os Diversos nºs 3, de 1990; 116, de 1995, e
37, de 1996.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Volta-se à lista de oradores.

Concedo a palavra, para uma comunicação
inadiável, por cinco minutos, ao eminente Senador
Ademir Andrade.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
verdade, eu tinha um longo trabalho a apresentar a
esta Casa a respeito do que está acontecendo com a
Eletronorte – Centrais Elétricas do Norte do Brasil.

O Governo Federal pretende, no dia 29 de
março, fazer a cisão da Eletronorte, ou seja, dividi-la
em seis outras empresas, que são os sistemas hoje
isolados de fornecimento de energia aos Estados do
Norte brasileiro: o Sistema Roraima, o Sistema
Amapá, o Sistema Manaus, o Sistema Mato Grosso, o
Sistema Acre/Rondônia, o Sistema Norte/Nordeste,
que inclui a Hidrelétrica de Tucuruí.

O que me espanta, Sr. Presidente, é que o alerta
que está sendo feito pela Federação Nacional dos
Urbanitários Brasileiros diz que a intenção do
Governo, ao dividir a Eletronorte em seis outras
empresas, é privatizar a única das partes que dá
lucro, que é a Hidrelétrica de Tucuruí. Todas as outras
cinco empresas são, de certa forma, subsidiadas com
os recursos que a Hidrelétrica de Tucuruí angaria no
fornecimento e na venda da sua energia.

Estou extremamente preocupado. Estamos
diante de um fato iminente, diante de um fato que, se
não for devidamente esclarecido pelo Governo, será
um crime contra a Nação brasileira.

As conseqüências desse fato, em resumo,
seriam: a desestruturação do setor elétrico na Região
Amazônica; a desagregação dos parques térmicos
dos Estados do Acre, Rondônia, Roraima e Amapá,
trazendo como conseqüência ocorrências de
freqüentes blecautes nesses Estados, com sérios
impactos na sociedade local; a degradação dos
parques térmicos da Capital do Estado do Amazonas,
trazendo como conseqüência um forte racionamento
de energia elétrica em Manaus, pólo importante de
geração de emprego, em face do grande parque
industrial existente e com forte tendência de
expansão; insolvência das novas empresas
geradoras da base térmica a óleo combustível, com
aumento do nível de desemprego, entre outras
conseqüências.

Em função deste pronunciamento analítico que
faço da situação, apresentei dois requerimentos à
Mesa, na data de ontem: um em que convoco o
Ministro das Minas e Energia a comparecer ao
plenário do Senado para informar a razão da cisão da
Eletronorte e o que ele pretende vender primeiro; o
outro é um requerimento de informações. E
acrescento aqui as perguntas que quero que ele
responda:

1 – Quais foram os fatores e circunstâncias
determinantes da decisão de se privatizar a Centrais
Elétricas do Norte do Brasil SA – Eletronorte?

2 – O que motivou a decisão de dividir a
Eletronorte em outras seis empresas?

3 – Quais as conseqüências da cisão da
Eletronorte?

4 – Caso seja efetivada a cisão da Eletronorte,
quais sistemas isolados serão primeiramente
privatizados? Os deficitários ou o único que dá lucro,
que é Tucuruí? E quando?

5 – Considerando que as empresas oriundas da
cisão da Eletronorte são deficitárias, com exceção de
Tucuruí:
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5.1. De onde virão os recursos necessários para
cobrir os déficits dos outros sistemas da Eletronorte?
Do Tesouro Nacional? Ou do aumento na tarifa de
energia elétrica para a sociedade?

5.2. Como garantir a não-interrupção do
fornecimento de energia elétrica nas localidades
distantes e com menos possibilidade de retorno
financeiro?

6 – Que mecanismos e incentivos utilizará o
Governo para privatizar empresas claramente
deficitárias?

7 – Que tipo de política o Governo desenvolverá
para evitar o monopólio privado no setor de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica na
região da Amazônia.?

Este é o pedido de informações.

O outro requerimento é de convocação, porque
não sei qual dos dois será aprovado primeiro. O
pedido de informações tem trinta dias para ser
respondido. O requerimento de convocação, para ser
colocado em pauta, dependerá do Presidente da
Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, já que o
Ministro é um homem da sua indicação pessoal, por
sinal ex-funcionário da OAS.

O que nós, Senadores da República, não
podemos fazer é ficar de braços cruzados diante de
um verdadeiro crime que se pretende perpetrar
contra a sociedade brasileira e, especialmente, contra
o povo da Amazônia.

Solicito a V. Exª que dê como lido o trabalho que
fiz, baseado nos argumentos que recebi da
Federação dos Urbanitários do Brasil; que o meu
pedido de informações tramite e o meu requerimento
de convocação do Ministro seja votado por esta Casa
o mais rápido possível.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCUIRSO
DO SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE:

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assomo
hoje à tribuna com o intuito de fazer ouvir meu
veemente protesto contra a forma como está sendo
conduzida a privatização das Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), empresa integrante
do Sistema Eletrobrás. Mais especificamente, quero
criticar a divisão da Eletronorte em seis outras
empresas, no que trará como conseqüência certa a
inviabilização financeira e produtiva de todo o setor
energético da Região Norte. As razões para o que
afirmo ficarão claras ao longo deste discurso.

A discussão a respeito do modelo escolhido para
a privatização da Eletronorte vem em momento
oportuno. Se não por outros motivos, pelo menos pelo
fato de que lança luz sobre o modo de conduzir o
processo de privatização brasileiro como um todo. Pois
estão presentes no processo de privatização da
Eletronorte fatores que não são inéditos, uma vez que já
marcaram presença na venda de outros ativos públicos
de grande valor e, muito provavelmente, tornem a
aparecer caso o Governo tenha êxito em vender duas
grandes empresas brasileiras – como, aliás, já
admitiram alguns de seus aliados: o Banco do Brasil e a
Caixa Econômica Federal. Lutarei com todas a forças
para que isso não aconteça, para que a entrega ao
capital estrangeiro dessas duas importantíssimas
empresas brasileiras não ocorra. Mas o Banco do Brasil
e a Caixa Econômica Federal já escapam ao assunto
deste discurso, e não tratarei deles agora.

Assim, sem mais delongas, resta incontroverso
que com a divisão da Eletronorte em seis outras
empresas, com o objetivo de sua privatização, o
Governo Federal pretende a inviabilização financeira
da Eletronorte. Essa estratégia tem o propósito claro
de deprimir o preço de venda dos ativos públicos, de
forma a torná-los baratos, numa verdadeira
pechincha, para seus novos controladores privados.
Portanto, darei o exemplo do que tem ocorrido com a
Eletronorte para ilustrar e exemplificar esse ponto.

A inviabilização financeira da Eletronorte foi
alcançada por meio da manutenção dos subsídios na
venda de energia elétrica, especialmente as indústrias
de alumínio que consomem 40 % (quarenta por cento)
da energia produzida na Região Norte. Houve, porém,
uma modificação na política da União para a
concessão desses subsídios. Seu valor deixou de ser
pago por todas as empresas brasileiras do setor elétrico
e passou a ser bancado exclusivamente pela
Eletronorte. Tal política fez com que os sistemas
elétricos da Eletronorte se tornassem financeiramente
deficitários e apresentassem prejuízos ano após ano.

Essa estratégia cumpre dois objetivos: deprimir
o preço de venda das empresas a serem privatizadas
– a que já aludi – e auxiliar na propaganda a favor das
privatizações, ao tentar demonstrar à opinião pública
que empresas públicas seriam, por sua própria
natureza, entidades deficitárias que somente
serviriam para dar prejuízo.

O instrumento legal que permitiu a transferência
dos ônus com subsídios para a Eletronorte foi a Lei nº
8.631/93. Essa lei acabou com o sistema de
equalização tarifária, que permitia que os subsídios
fossem pagos por todo o sistema elétrico brasileiro,
implicando, na prática, transferência de recursos em
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benefício da Região Norte. Mais concretamente, a lei
extinguiu a Conta de Resultados a Compensar e a
Reserva Nacional de Compensação de
Remuneração, mecanismos contábeis pelos quais se
dava essa transferência.

Todavia, a Eletronorte continua obrigada a
subsidiar a venda de energia elétrica para as
empresas eletrointensivas produtoras de alumínio,
resultando num prejuízo por ano de 300 milhões de
dólares. O fato – Senhores Senadores – é que a
Eletronorte continua vendendo energia elétrica por
até seis vezes menos do que seus custos de
produção.

Como conseqüência dessa política destrutiva,
todos os sistemas elétricos que fazem parte da
Eletronorte, com exceção da Hidrelétrica de Tucuruí,
são deficitários. São eles o Sistema Amapá, o Sistema
Roraima, o Sistema Manaus, o Sistema Acre/Rondônia,
o Sistema Mato Grosso, e o Sistema Norte/Nordeste.
Caso se exclua do balanço contábil o valor anual da
depreciação das instalações, o Sistema Manaus e o
Sistema Norte/Nordeste conseguem, apesar de todo o
subsídio concedido, apresentar lucro. Os demais
sistemas nem com essa exclusão logram sair do
vermelho.

Para não ficar apenas no discurso apresentarei
alguns dados que mostram claramente a importância
de Tucuruí para a Eletronorte e para a Região
Amazônica.

A receita da Eletronorte, no Sistema Amapá, em
1997, totalizou R$ 16,489 milhões, apresentando em
contrapartida uma despesa de R$ 36,618 milhões,
representando um prejuízo de R$ 20,129 milhões no
balanço final. Apenas o gasto com combustível, R$
7,617 milhões, representou cerca de 46% da receita
total da Eletronorte nesse sistema em 1997.

No Sistema Roraima, a receita total da Eletronorte
em 1997 totalizou R$23,9 milhões, apresentando em
contrapartida em despesa de R$49,6 milhões,
representando um prejuízo de cerca de R$25,7 milhões
no Balanço final. Apenas o gasto com combustível, R$
10,912 milhões representou cerca de 46% da receita
total da Eletronorte nesse sistema em 1997.

No Sistema Acre, a receita total da Eletronorte
em 1997 totalizou R$9,3 milhões, apresentando uma
despesa de 32,1 milhões, representando um prejuízo
de cerca de R$22,8 milhões. Apenas o gasto com
combustível, R$8,988 milhões, representou cerca
de 97% da receita total da Eletronorte nesse
sistema em 1997.

No Sistema Rondônia, a receita total da
Eletronorte em 1997 totalizou R$30,6 milhões,
apresentando uma despesa de R$120,9 milhões,

representando um prejuízo de cerca de 90,3 milhões
no balanço final.

Já no Sistema Tucuruí, em 1997 a receita total
da Eletronorte, totalizou R$461,21 milhões,
apresentando em contrapartida uma despesa de
R$560,71 milhões (incluindo R$412 milhões referentes
à depreciação) representando um prejuízo de 99,5
milhões.

Excluindo das despesas da Eletronorte o valor
referente à depreciação das instalações no Sistema
Norte/Nordeste (R$412,851 milhões), verifica-se que
o sistema apresenta resultado positivo, ou seja, uma
geração interna de recursos (fluxo de caixa) de
R$313,351 milhões em 1997. É com este recurso que a
Eletronorte consegue operacionalizar e fazer os
investimentos necessários à Região nos outros
sistemas da empresa.

Como podemos notar, claramente pelos dados
apresentados, nenhum dos sistemas da Eletronorte é
viável isoladamente, sem o aporte externo de
recursos financeiros, como vem ocorrendo hoje, por
meio da receita da UHE Tucuruí.

Tucuruí é a parte saudável da Eletronorte.
Tucuruí, essa obra gigantesca construída pelo talento
brasileiro, é, na verdade, quem sustenta
financeiramente a Eletronorte, permitindo que a
mesma faça os investimentos necessários e continue
fornecer energia ao povo da Região Amazônica.

Contudo, agora o Governo Federal quer
promover a divisão da Eletronorte e, dessa forma,
facilitar a aquisição pelo capital privado da parte
lucrativa da empresa. A divisão da Eletronorte
representará o naufrágio definitivo dos seis sistemas
elétricos que abastecem toda a Região Norte, além do
oeste do Maranhão e do norte de Mato Grosso.Caso se
concretize a partição da Eletronorte em seis outras
empresas e sua posterior privatização, o Governo
Federal colocará em sério risco o abastecimento de
energia elétrica na Amazônia, comprometendo as
perspectivas de desenvolvimento para toda a Região.

Dada a situação que ora se noticia, vem uma
pergunta inevitável e que até hoje não foi respondida
pelo Governo Federal:

“ Caso ocorra a divisão da Eletronorte, de onde
virão os recursos para cobrirem os déficits dos outros
Sistemas? Do Tesouro Nacional, que a cada dia, que
passa corta mais gastos? Da Eletrobrás que de
acordo com o projeto do Governo tende a
desaparecer? Ou do aumento na tarifa de energia
elétrica para a sociedade? Será que o povo da Região
Amazônica, tendo a menor renda percapita do país,
terá condições de arcar com o alto custo da energia
gerada por usinas térmicas, como é o caso dos
sistemas isolados da Eletronorte?”
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Quero alertar às Senhoras e Senhores
Senadores que, caso realmente ocorra a divisão da
Eletronorte, teremos as prováveis conseqüências,
entre outras:

1º) desestruturação do setor elétrico
na região Amazônica;

2º) degradação dos parques térmicos dos
estados do Acre, Rondônia, Roraima e Amapá,
trazendo como conseqüência ocorrências de
freqüentes blecautes nestes estados, com
sérios impactos na sociedade local;

3º) degradação dos parques térmicos
da capital do Estado do Amazonas, trazendo
como conseqüência um forte racionamento
de energia elétrica em Manaus, pólo
importante de geração de emprego, face ao
grande parque industrial existente e com
forte tendência de expansão;

4º) insolvência das novas empresas
geradores de base térmica a óleo combustível,
com aumento no nível desemprego da região;

5º) total incapacidade da Eletronorte
de investir na melhoria do Sistema elétrico
na Região, tanto com recursos próprios, por
não os ter, como com recursos de terceiros,
por não ter capacidade de geração de caixa
para pagá-los.

6º) provavelmente não haverá, sequer,
recursos para honrar o pagamento dos
salários dos trabalhadores e as obrigações
sociais, trazendo o aumento do desemprego
e da miséria da Região.

Dessa forma, – Senhor Presidente e Senhores
Senadores – quero deixar aqui consignado meu
protesto contra a divisão da Eletronorte e sua
privatização. Não estou só nesta luta, mas conto
com o apoio da sociedade civil de meu Estado e de
minha Região, que vê com preocupação as
conseqüências nefastas que advirão dessa política
irresponsável do Governo Federal.

Para tanto, dou entrada hoje, junto a Mesa do
Senado Federal, de um requerimento de convocação
do Sr. Ministro de Estado das Minas e Energia e
também de um pedido de informação, visto que,
diante do quadro a que me referi, considero de
máxima importância a realização de uma audiência
pública, possibilitando um maior debate com a
sociedade, bem como que o Ministro preste as
informações e esclarecimentos às questões
mencionadas.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V. Exª
será atendido, nos termos do Regimento Interno.

Concedo a palavra ao eminente Senador
Jefferson Péres. V. Exª dispõe de vinte minutos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este
meu pronunciamento, de certa forma, complementa o
discurso da Senadora Heloisa Helena, embora
abordando outra vertente da questão.

Reportagem publicada pela revista Carta
Capital desta quinzena, sob o título “Precatórios:
devo, logo nego!”, retrata em cores sombrias o
descaso, o desrespeito – eu diria mesmo o deboche –
com que são tratados os três pilares da consciência
democrática nacional, a saber, a Constituição, a
Justiça e a Cidadania.

Assinada pelo repórter Daniel Japiassu, a
matéria mostra como a administração pública estadual
paulista internalizou os piores vícios da “cultura do
calote”, sob o olhar complacente de uma justiça que
deveria ser cega, mas que, na verdade, faz-se de
surda ao clamor, à aflição e ao vexame de milhares de
cidadãos comuns, que aguardam 20, 30 ou mais anos
para não receber o que o Estado lhes deve.

Ao mesmo tempo, grupos de interesses
poderosos e politicamente bem relacionados, tais
como grandes empreiteiras, “atropelam” a ordem
cronológica do pagamento de precatórios, dívidas da
administração pública decorrentes de decisões
judiciais já transitadas em julgado, referentes a
diferenças salariais, indenizações por desapropriação
ou acidentes de responsabilidade estadual.

A balança da Justiça se desmoraliza com essa
prática de “dois pesos e duas medidas”. Enquanto o
empresário Antônio João Abdalla Filho, que, em 1988,
tivera um terreno desapropriado, passou a receber os
R$257 milhões devidos pelo Estado, há cerca de dois
anos, graças a acordo com o Governo Mário Covas,
milhares de cidadãos anônimos penam, há muitos
anos, para receber o que lhes é devido – repito,
reconhecido em sentenças transitadas em julgado.

A reportagem cita o caso exemplar de uma
senhora de 72 anos que tenta, inutilmente, desde o
longínquo ano de 1971, obter indenização por seu
pedaço de terra, no litoral Norte de São Paulo,
desapropriado quando da construção da rodovia
Rio-Santos. Tamanho é o descrédito e tal é a imagem
pública da máquina judiciária que a referida senhora
pediu à revista que não a identificasse, temerosa de
represálias que retardariam ainda mais os trâmites,
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lembrando que “a desapropriação foi rápida; já a
indenização talvez eu não veja tão cedo...”

Acho que ela não a verá, Sr. Presidente, que ela
vai deixar este mundo e não vai receber pelo terreno
que foi desapropriado em 1971, com sentença
transitada em julgado.

Notem que esse caso transbordou dos limites da
esfera judiciária paulista para comprometer a
credibilidade da mais alta Corte de Justiça do País, em
um chocante jogo de empurra. O Supremo Tribunal
Federal, onde a mesma senhora impetrou ação de
intervenção federal em São Paulo, há mais de dois
anos, em 3 de janeiro de 1997, levou nada menos do
que três meses para pedir “maiores informações” ao
Governo do Estado. E passaram-se mais dois meses
para que o calhamaço voltasse ao Supremo.

Em agosto do mesmo ano de 1997, o processo
chegou às mãos do Procurador-Geral da República,
apenas para retornar a São Paulo a fim de que se
refizessem os cálculos. De lá para cá, o processo
passou pelas mãos dos Ministros Presidente e
Vice-Presidente do Supremo, mas ainda aguarda
julgamento. E isso não é tudo. Esse é único processo
de intervenção federal em São Paulo que está pronto
para ser julgado, de um total de 522; os outros 521
dormitam em gavetas e escaninhos diversos da
burocracia judiciária paulista.São mais de 500 pedidos
de intervenção em São Paulo por desrespeito a
decisões judiciárias. Nenhum deles foi julgado.

Não admira, portanto, que São Paulo, com mais
de R$10 bilhões em precatórios atrasados, detenha,
de longe, o triste campeonato nacional desses
pedidos de intervenção.Seguem-se o Paraná com 10;
o Rio Grande do Sul com 7; o Rio de Janeiro com 6; a
Bahia com 4, e Minas Gerais com 2.

Investigando as causas dessa arrogante postura
do Governo paulista, a reportagem esbarra nas
assimetrias que solapam o verdadeiro sentido da
Federação em nosso País. Fontes do STF,
provavelmente ministros, alegam que o Tribunal não
encaminhará ao Palácio do Planalto processos de
intervenção em São Paulo simplesmente porque o
Governo Federal não os acataria, humilhando, assim,
nossa máxima Corte.

Faço questão de repetir o trecho, Sr. Presidente:
Fontes do STF – as fontes são ministros do Supremo
– alegam que o Tribunal não encaminhará ao Palácio
do Planalto processos de intervenção em São Paulo
simplesmente porque o Governo Federal não os
acataria, humilhando, assim, nossa máxima Corte.
Isto nos faz suspeitar de que se um Estado menor e
mais fraco – como o Acre, do Senador Tião Viana, as
Alagoas, da Senadora Heloisa Helena, ou o meu
Amazonas, quem sabe – fosse alvo de tais ações a

perspectiva da intervenção federal seria bem mais
concreta. Caso se tratasse do Amazonas, do Acre ou
de Alagoas, os três “As” da Federação, talvez o
Supremo Tribunal Federal já tivesse acatado o
pedido de intervenção. No entanto, como dizia o
saudoso Federico Fellini, la nave và.

O Governador paulista, que tanto se jacta de ter
promovido o saneamento das finanças públicas, na
verdade entra no segundo mandato devendo sete
anos de precatórios a seus contribuintes. A despeito
das declarações oficiais de que R$1,9 bilhão foram
pagos no último quadriênio, o mais superficial
levantamento, via Internet, da previsão e execução
orçamentárias do exercício de 1998, no âmbito, por
exemplo, do Departamento de Estradas de Rodagem,
mostra que centavo algum foi creditado aos
integrantes da quilométrica lista de “Ações de
Natureza Alimentar”.

Buscas infrutíferas como essa podem
multiplicar-se ao infinito. Uma certidão lavrada pela
Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça de São
Paulo atesta que o Executivo não cumpriu solicitação
no sentido de encaminhar relação de precatórios
pagos no exercício de 1997. Ironicamente, isso retira
do Governador Mário Covas qualquer autoridade
para dar conseqüência a inúmeros pedidos de
intervenção na Prefeitura da Capital paulista, também
aprovados pelo TJE.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM) –
Dou-lhe o aparte, Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Jefferson Péres, quando fomos Relator do Orçamento
para o exercício de 1999 – e o Presidente desta
sessão, eminente Senador Carlos Patrocínio,
participou das nossas decisões -, tivemos
oportunidade de levantar os precatórios existentes no
País e transitados, até 31 de julho – que são os
precatórios que poderiam entrar em recursos
reservados para tal fim em 1999. Sabe V. Exª quanto
de receita obtivemos para os Estados brasileiros
após analisar, em pouco tempo, a lista dos
precatórios que vieram para ser incluídos no
Orçamento? Mais de R$1 bilhão, que não haviam
transitado em julgado até aquela data e, tínhamos
informações, constavam da peça orçamentária que
veio para apreciarmos. Veja V. Exª a gravidade da
situação em que nos encontrávamos. Eu quis, então,
saber a origem desses precatórios que vieram e não
tinham sido transitados em julgado, quais as
sentenças judiciais e os tipos de demandas. Pois
bem, nenhum era referente a pensão alimen-
tícia ou a crédito trabalhista pequeno . Somen-
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te p reca tó r ios de volumes expressivos de
recursos queriam que fossem consignados no
Orçamento para 1999, irregularmente. Esta é a
informação que queria acrescentar ao
pronunciamento de V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Muito obrigado, Senador Ramez Tebet. V. Exª é do
ramo, é oriundo do Ministério Público, e sua
informação enriquece meu pronunciamento com
dado estatístico relevante, além de corroborar aquilo
que todos sabem: há algo muito errado com o Poder
Judiciário do nosso País. Não se trata apenas de um
problema estrutural de falta de recursos, como
mostrou o Senador Tebet e como estou procurando
mostrar, pois ele funciona razoavelmente quando os
interesses são de grande valor econômico. Mas não
quando se trata do interesse de humildes cidadãos.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Pois não, Senadora Heloisa Helena.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senador Jefferson Péres, quero saudar o
pronunciamento de V. Exª. Várias vezes, antes mes-
mo de ser Senadora, tive oportunidade de atestar a
sua sensibilidade em relação à maioria da população
brasileira, justamente aqueles que, por mais que se
mudem os mecanismos de avaliação, continuam
abaixo da linha da pobreza e da miséria. Exatamente
por isso, ontem, apresentamos a esta Casa um
requerimento para que possamos fazer um grande
debate sobre a reforma do Judiciário. Não preten-
demos fazer um debate pequeno, desqualificado,
com troca de críticas estéreis entre personalidades
do Senado e do Judiciário, mas um debate, em um
tempo rápido, de que resulte uma grande proposição
sobre a reforma do Judiciário. Sabemos que não
adianta, simplesmente, dizer que há corrupção,
porque assim como há juiz corrupto, há, também,
político corrupto. Devem-se procurar corrigir, por meio
de mecanismos concretos, essas distorções
gigantescas e violentas da Constituição, que atentam
contra a dignidade humana, e de que, com tanta
sensibilidade, trata V. Exª na manhã de hoje. Solida-
rizo-me com seu pronunciamento, na certeza de que
poderemos fazer o grande debate sobre a reforma do
Judiciário nesta Casa.Parabéns pelo pronunciamento.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Obrigado a V. Exª, Senadora Heloisa Helena.

Realmente, a desigualdade brutal do nosso
País, a injustiça permanente que existe em nossa
sociedade é decorrente de vários fatores. O modelo
econômico, em primeiro lugar, é intrinsecamente
perverso e há um problema cultural – uma cultura de
privilégios, que só o tempo e a educação vão corrigir
-, mas o problema é, também, institucional e nós, no

Congresso, podemos colaborar muito para as
correções nas nossas instituições.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Pois não. Ouço, com prazer, o aparte do Senador
Amir Lando.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Nobre
Senador Jefferson Péres, V. Exª aborda um tema que
envolve subtemas muito importantes. A morosi-
dade da Justiça é um dano social irreparável,
sobretudo nas classes menos favorecidas, por-
que só têm acesso à Justiça, via de regra, as
pessoas privilegiadas. O pobre, o miserável está
fora da prestação jurisdicional, porque nós sabe-
mos que as instituições que protegem a cida-
dania não têm capacidade de atender à demanda
da população menos favorecida. Então, pode-
ríamos pensar num modelo em que o acesso à
Justiça fosse favorecido, sobretudo para os mais
pobres, para que a eqüidade, a igualdade de que
trata a Constituição se tornasse letra viva e não
letra morta. Mas, além dessa questão funcional,
por trás de tudo isso, há algo de mais grave: é o
desrespeito constante, contínuo e permanente à
ordem e à lei, sobretudo quando a Constituição
estabelece dispositivos, no seu art. 100, rela-
tivos aos precatórios. Constitui-se hoje um
costume inabalável do Poder Executivo desobe-
decer, em todos os níveis, sistematicamente, a
ordem, a cronologia que a Constituição estabe-
lece. Ora, poderíamos dizer que há uma ordem
infraconstitucional que rege as ações, sobretudo
do Poder Público, que deveria ser o primeiro a
honrar a lei, sustentar a Constituição e defender
as leis. E aí, pergunta-se: será que adianta es-
crever na Constituição, no seu art. 100, normas
relativamente aos precatórios, quando sabemos
que nem aqueles de caráter alimentar seguem
uma cronologia, são respeitados? Cronologia
alguma é obedecida. Eu, durante esse período
que me afastei desta Casa, tive a oportunidade
de, novamente voltando à iniciativa privada,
como advogado, atuar na minha profissão. E a
decepção que trago de volta é de que a lei, hoje,
não oferece nenhuma coercitibilidade. A lei, que
deve ser um comando geral e abstrato a talhar
comportamentos sociais, é algo desprezível. E,
no afã de não cumprir e não respeitar as leis,
sempre se troca uma lei por outra inútil, inaplicável,
absolutamente dispensável. Há uma fúria legife-
rante – repito – de se trocar uma lei por outra, de se
substituir leis, porque não se cumpre nem uma nem
outra, nem a passada nem a futura, coisa nenhuma.
E, quando não há outra forma, às vezes se golpeia
com medidas provisórias, porque é uma forma de
legislar muito mais tranqüila para atender a
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casuísmos. Às vezes, é um assessor; às vezes
vem da iniciativa privada o projeto, às vezes vem
de um interesse casuístico qualquer, e ela se
torna, por meio da medida provisória, um coman-
do que deve ser, teoricamente, abstratamente,
obedecido. Mas afirmo a V. EXª que há uma des-
moralização da lei. Há, cada vez mais, uma ten-
dência de se tornar a lei matéria desprezível. E o
que vingam são atitudes, comportamentos de auto-
ridades do Poder Executivo, inclusive do Poder Legis-
lativo, pois, por essas casas legislativas, passam
também leis inconstitucionais freqüentemente, quan-
do o Congresso tinha que ser um filtro rígido e seguro.
É claro que cabe, em matéria de análise, até por essa
divisão dos Poderes – a teoria tripartite, de Montes-
quieu, de freios e contrapesos -, ao Supremo Tribunal
Federal apreciar a constitucionalidade ou a inconsti-
tucionalidade das leis. Mas isso não exime o cidadão,
a autoridade, o Poder Legislativo ou quem quer que
seja de obedecer a lei, ao menos enquanto ela não for
declarada inconstitucional. V. Exª, nobre Senador,
traz um quadro desolador, e o pano de fundo de tudo
isso é o desrespeito, o descaso, o desprestígio, e,
sobretudo, leis que hoje se edificam sem qualquer
sentido de se tornar uma norma necessária e es-
sencial ao convívio. A lei não pode ser arbítrio nem do
legislador; ela se edifica no corpo da sociedade. São
as relações que determinam a necessidade da nor-
mação ou da normatividade. Mas o arbítrio, a má
qualidade das leis, o excesso de leis têm levado à de-
sordem, a uma ordem que não obedece à Constituição,
que não obedece ao texto das leis; e, quando não há
outros recursos, se faz uma nova lei para não cumprir
nenhuma delas. Era este o meu depoimento, parabe-
nizando V. Exª por ter a coragem e o senso de opor-
tunidade para trazer ao debate um tema que, apa-
rentemente, era uma denúncia, mas que, por trás
dele, há muito mais do que a denúncia, há uma triste
realidade que exige um esforço comum para a res-
tauração da dignidade das leis.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Eminente Senador Amir Lando, quando V. Exª
menciona que a ordem cronológica dos pagamentos
não é obedecida, mostra que muita coisa pode ser
feita via Legislativo. A ordem cronológica devia ser
obrigatória, sob pena de crime de responsabilidade. É
impossível, é escandaloso que a lei permita que
empresários, que têm milhões a receber, passem na
frente de cidadãos humildes, que têm importâncias
pequenas a receber. Uma flagrante injustiça, inqua-
lificável num País que pretende ser democrático.

Por outro lado, quanto ao Governo paulista, se
de fato já saneou as contas públicas, creio que foi um
mérito. Não há dúvida de que o Governador Mário
Covas recebeu uma herança trágica de governantes
gastadores e irresponsáveis. Mas se parte desse

ajuste fiscal, Senador Carlos Patrocínio, foi feito
lesando o direito de milhares de cidadãos paulistas,
aos quais o Estado deve – e a Justiça já se pronun-
ciou nesse sentido, em decisões das quais não cabe
nenhum recurso -, e a Justiça é desrespeitada, penso
que o Governo paulista não pode ser louvado por
isso. Está cometendo uma falta gravíssima ao des-
respeitar a Justiça e ao lesar direitos de cidadãos
comuns.

Já termino, Sr. Presidente.

A reportagem de Carta Capital é comple-
mentada com abrasiva entrevista do Dr. Flávio José
de Souza Brando, Diretor da Associação Brasileira de
Advogados dos Credores da Administração Pública
(Abracap). Imaginem, chegamos a esse ponto. Existe
uma associação de advogados dos credores da
Administração Pública, porque a Administração Pú-
blica é tradicionalmente caloteira. Não se limitando a
aprofundar denúncias sobre as distorções que viciam
o processo, o Dr. Brando alinha sugestões práticas
para a transformação desses precatórios em moedas
de privatização ou em recursos para saldar débitos
fiscais, com efeitos salutares sobre o hoje preocu-
pante perfil da dívida pública dos Estados.

Por essa razão, darei entrada em requerimento
para que o referido advogado seja convidado a discorrer
extensamente sobre esse momentoso tema na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado.
Afinal de contas, como assinalei no início de meu
pronunciamento, são estes três valores as maiores
vítimas da condenável prática do “devo, logo nego”, que
compromete perigosamente a legitimidade de gover-
nantes, obrigados pela própria posição que ocupam a
estabelecer um padrão de conduta capaz de servir de
exemplo ao conjunto da sociedade.

Bem sei que na raiz do problema encontram-se
deficiências estruturais que só serão adequadamente
combatidas por uma ampla e profunda reforma do
Poder Judiciário em todos os níveis e esferas.
Entretanto, as dificuldades técnicas e pressões
políticas que emperram sua tramitação no Con-
gresso não devem servir de pretexto a que empre-
endamos avanços imediatos onde e quando estes
forem possíveis. Chego a nutrir a esperança de que a
exposição e o debate de mazelas tópicas, como a que
foi objeto da reportagem da publicação paulista, con-
tribuam para um gradual acúmulo de formas e avanço
dos níveis gerais de conscientização, facilitando,
assim, o advento das transformações de que o Poder
Judiciário tanto e tão urgentemente necessita.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra, por vinte minutos, ao eminente
Senador José Roberto Arruda.
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ve-
nho hoje a esta tribuna fazer o registro de um fato,
infelizmente, bastante raro na vida pública brasileira e
na nossa vida parlamentar.

Há dois anos, fui convidado para a inauguração
de uma nova fábrica da Coca-Cola no Rio de Janeiro.
Na verdade, o convite era ao Presidente da Repú-
blica. À época, eu era o Líder do Governo no Con-
gresso e lá compareci. Confesso que, durante a
inauguração, cheguei a ficar um pouco irritado com as
dimensões e a riqueza da fábrica, em contraste com a
pobreza do nosso País. E, na presença do Presidente
mundial da Coca-Cola, um americano, resolvi fazer
uma provocação. Disse-lhe que, na minha opinião,
empresas de presença mundial e do porte da
Coca-Cola, além de suas responsabilidades empre-
sariais específicas, deveriam pensar em formas cria-
tivas de contribuir, no plano social, com os países
mais pobres, onde o mercado é, de certa forma,
promissor. Lembro-me de ter dito também que, em
nosso País, há uma parcela da população que toma
mais Coca-Cola do que devia e uma outra que come
muito menos do que precisa.

Na semana seguinte, para minha surpresa,
procurou-me, em Brasília, o Diretor Nacional da
Coca-Cola, informando que a direção internacional
da empresa havia ficado impressionada com aquela
provocação. Após um rápido estudo, resolveram
apresentar, junto ao Ministério da Reforma Agrária,
uma proposta de parceria com o movimento de
reforma agrária, e contavam com a minha ajuda.

Marquei imediatamente uma audiência no
INCRA e no Ministério da Reforma Agrária. Vivíamos,
então, no Congresso Nacional, um momento muito
fértil, de apoio institucional à reforma agrária, com a
aprovação do Imposto Territorial Progressivo e do rito
sumário.

Naquele encontro, a Coca-Cola fez uma
sugestão objetiva: o INCRA escolheria um assen-
tamento para famílias assentadas de sem-terra que
tivessem condições de plantar cana-de-açúcar, des-
de que fosse na Região Amazônica. Eles se compro-
meteriam a fazer um contrato de compra de todo o
açúcar produzido pelos sem-terra a um preço superi-
or ao de mercado, nas condições que o INCRA consi-
derasse razóaveis e num prazo também razoável
para dar sustentabilidade ao assentamento. Confes-
so que fiquei um pouco cético em relação a isso. De
qualquer forma, acreditei na idéia, por uma razão até
muito prática: imaginem quantos e quantos milhões a

Coca-Cola deve gastar em publicidade na televisão,
rádio e jornal! Uma ação dessa natureza, com um
custo muito mais barato, poderia gerar uma simpatia
muito maior em relação ao seu produto.

Esse assunto passou, a partir daquele dia, a ser
tratado oficialmente entre a Coca-Cola e o INCRA.
Para minha felicidade, o Ministro Raul Jungmann me
convidou, há dois dias, para ir ao Palácio do Planalto
assistir a uma solenidade presidida pelo próprio Pre-
sidente da República, Fernando Henrique Cardoso.
Ocasião em que o Ministro da Reforma Agrária, avali-
zado pelo Presidente da República, assinou um con-
trato com a Coca-Cola, pelo qual esta se compro-
mete, num período de dez anos, a comprar toda a
produção de açúcar de um assentamento no Ama-
zonas, escolhido pelo INCRA, onde já residem cem
famílias, e que deverá ser ampliado para abrigar até
500 famílias. A Coca-Cola vai comprar toda a produ-
ção de açúcar por um preço 10% superior ao de
mercado, dando, portanto, condições de sustenta-
bilidade àquele assentamento.

Mais do que isso, nesse ano e meio, a Coca-
Cola já investiu em treinamento, equipamentos agrí-
colas e técnicas modernas de plantio e de colheita
nesse assentamento, que vai, rapidamente, deixar de
ser um simples assentamento, originado do Movi-
mento dos Sem-Terra e da ação do INCRA, para ser
uma área do território brasileiro incluída na agricultura
produtiva e comercial.

Nessa solenidade, o Presidente lançou um
prêmio, o Prêmio Parceria, do setor privado com o
setor público na reforma agrária. Outros casos
menores do que esse, mas igualmente importantes,
já foram citados pelo Ministro Raul Jungmann, como
demonstração de que, depois do caso da Coca-Cola,
fartamente anunciado nos jornais, outras empresas
aceitaram o desafio e estão participando, de alguma
maneira, desse esforço, que não deve ser apenas do
Governo, mas de toda a sociedade brasileira, para
termos justiça agrária.

Há casos de empresas que compram toda a
produção dos assentados pelo INCRA; há casos de
empresas que prestam assistência médica e técnica.
Enfim, parece que alguns segmentos da sociedade
brasileira acordam para o fato de que não basta o
Governo Federal cumprir as suas metas de reforma
agrária – ele tem feito um esforço muito grande para
cumpri-las, e o Congresso Nacional tem dado os
instrumentos institucionais necessários para que isso
aconteça. Mas, principalmente, é preciso que os
setores produtivos da sociedade brasileira ajudem na
inclusão desses assentados no setor agrícola produ-
tivo para lhes dar sustentabilidade.
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O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – V.
Exª me concede um aparte?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Concedo o aparte ao Senador Jefferson Péres.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) –
Senador José Roberto Arruda, não sabia da sua
participação nesse episódio. Dou-lhe os parabéns por
isso. Preocupa-me um pouco o caso do meu Estado,
o Amazonas, pelas suas peculiaridades. Disse isso
há um ano ao Diretor da Coca-Cola aqui em Brasília,
Dr. Jack Corrêa, que me informava sobre essa
decisão da empresa em financiar, dar toda a cober-
tura técnica e garantia de preço, até acima do mer-
cado, a assentamentos de reforma agrária no Ama-
zonas. Eu dizia a ele que achava a idéia muito boa,
mas que tivesse muito cuidado, porque, se aquilo fos-
se feito em terra já degradada ou desmatada, muito
bem, teria um alcance social extraordinário. Entre-
tanto, se com isso eles estimulassem desmatamentos
ou assentamentos com devastação florestal, esta-
riam prestando péssimo serviço ao meu Estado e ao
País. Ele me disse que levaria a minha preocupação à
direção da Coca-Cola para que isso fosse obser-
vado. Era o que tinha a dizer quanto ao seu
pronunciamento.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Essa preocupação é fundamental. Inclusive, Sena-
dor Jefferson Péres, parece-me que, depois disso, foi
editada uma medida provisória, criando critérios mais
rigorosos de desapropriação e de assentamentos na
Região Amazônica, exatamente porque era confun-
dida a idéia de se fazerem assentamentos, principal-
mente no caso do sul do Pará, mas também no caso
do Amazonas, com uma agressão ao meio ambiente.

Esses cuidados devem estar sendo tomados,
mas, de qualquer maneira, tenho certeza de que os
Parlamentares mais ligados a essa região e a opinião
pública de modo geral estarão vigilantes e atentos
para que esse desvio não ocorra.

Estou convencido de que, mesmo na Região
Amazônica, é absolutamente possível implementar-
mos uma agricultura produtiva de forma sustentada e
equilibrada, sem causar danos ao meio ambiente,
desde que todos esses cuidados sejam tomados.

O que registro aqui – e o faço com enorme
satisfação – é que o Ministro Raul Jungmann e o
ex-Presidente do INCRA, Milton Seligman, foram
capazes de fazer dessa idéia, que era apenas uma
provocação, um projeto, que já reúne uma série de
empresas brasileiras, de lançar um prêmio para

motivar outras empresas a participar desse esforço e,
principalmente, de dar visibilidade a esse esforço.

Faço este pronunciamento, Sr. Presidente, na
perspectiva até de que um dia possamos abrir os
jornais no Brasil e, ao invés de lermos uma longa e
vasta matéria sobre o sofrimento daqueles que ainda
não têm terra, possamos ler uma ampla e vasta matéria
sobre esse assentamento e, especificamente, sobre a
qualidade de vida dos assentados, sobre a sustenta-
bilidade da sua atividade produtiva, enfim, sobre a
forma como a sociedade brasileira, com todos os
problemas e dificuldades existentes, está conseguindo
encontrar fórmulas criativas e, principalmente, solidá-
rias, praticadas entre o Estado e o setor produtivo, para
melhorar a qualidade de vida da sua população.

Penso que exemplos como esse devem e po-
dem ser seguidos. Contraria-nos – nós que estamos
diretamente ligados à vida pública – o fato de que,
normalmente, as boas notícias não são divulgadas. É
importante que fatos como esse sejam sublinhados,
cheguem ao conhecimento da população brasileira e,
quem sabe, estimulem outras empresas do setor pri-
vado brasileiro a fazerem parcerias e a exercerem sua
participação junto ao Governo, principalmente nessa
fase produtiva dos assentamentos já realiza- dos pelo
INCRA.

Não tenho dúvidas de que, nestes 500 anos de
História do Brasil, acumulamos um enorme passivo
de injustiça agrária e de que a grande saída para o
Brasil continua sendo a reforma agrária, inclusive nas
grandes cidades brasileiras. Estou convencido, Sr.
Presidente, de que a possibilidade da implantação de
assentamentos rurais produtivos próximos às gran-
des cidades brasileiras poderá gerar o retorno com
dignidade dessa população periférica, dessa popula-
ção que veio da roça, que não se ajusta à vida e ao
trabalho urbano e que está sofrendo na periferia das
grandes cidades no instante em que a reforma agrária
puder atendê-la.

Apresentamos um projeto como esse em Brasília.
Inclusive, estamos negociando com o INCRA um proje-
to que está sendo chamado de “Terra da Gente”, em
que pelo menos 500 famílias poderiam deixar de viver
nas favelas, nos barracos insalubres, e poderiam livrar-
se do desemprego, da fome e do sofrimento da periferia
da cidade grande e encontrar, numa pequena área de
quatro hectares, com alguns implementos agrícolas,
com algum incentivo do Governo, uma condição de
retorno ao campo, com dignidade.

Mais do que isso, há, no caso de Brasília, um
projeto que não se consolidou, que é da época de
Juscelino: trata-se da idéia de se criar um cinturão
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verde em torno da Capital do País. E quem sabe esse
cinturão verde comece, efetivamente, com um projeto
piloto de reforma agrária!

Esse é um projeto que me toca profundamente.
Principalmente agora, motivado pelo exemplo da
Coca-Cola, pelo exemplo da reforma agrária, vou
continuar me esforçando para que o INCRA e o
Ministério da Reforma Agrária possam implemen-
tá-lo, ainda que como modelo, como exemplo, para as
outras regiões metropolitanas do Brasil.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José
Roberto Arruda, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário. deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jefferson Péres.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) –
Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio, por
vinte minutos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, num
mundo em que se consolida, cada vez mais, a
tendência de formação de blocos de nações, unidas
por interesses compartilhados, a atuação da
diplomacia brasileira junto aos países de língua
portuguesa não deve apenas ser decorrência de uma
colonização em comum, mas também de uma
exigência política de maior integração.

A expressão internacional do Brasil e a sua
posição junto aos países lusófonos não nos permi-
tem, portanto, ignorar a crise que atinge parte da
comunidade de países de língua portuguesa. Dessa
forma, entendo que o Senado brasileiro não pode
silenciar em relação à recente luta do Timor Leste
para se tornar independente da Indonésia. E solicito a
atenção de V. Exªs para o que se exporá a seguir.

Descoberto apenas 20 anos após o Brasil, o
Timor Leste foi colônia de Portugal de 1586 até 1975. A
parte ocidental da ilha do Timor, colonizada pela
Holanda desde 1859, passou ao controle da Indonésia
quando este País se tornou independente, em 1954.
Em 1975, Portugal retirou-se do Timor Leste, e a
Capital, Deli, foi ocupada pelos guerrilheiros da Frente
Timorense de Libertação Nacional – Fretilin. Mas a
Indonésia invadiu o país em 7 de dezembro e, em
1976, anexou o território com o nome de Loro Sae.

Calcula-se que entre 150 mil e 250 mil
timorenses morreram devido à repressão do exército
indonésio ao movimento de resistência do Timor.

Em 1983, a Organização das Nações Unidas –
ONU – reconheceu o direito dos timorenses à autode-
terminação e passou a defender a realização de um
referendo, para que a população pudesse decidir seu
destino.

A omissão mundial começou a ser quebrada
quando, em 1966, o Prêmio Nobel da Paz foi outorga-
do a dois defensores da autodeterminação do Timor
Leste, o Bispo Carlos Ximenes Belo e o jornalista
José Ramos Horta.

Mas essa merecida concessão em nada alterou
a intenção do Governo da Indonésia de manter a
ex-colônia de Portugal com mãos de ferro.

Depois da queda do ex-ditador Suharto, em
maio de 1998, e de sua economia ter sido arrasada
pela crise asiática, a Indonésia passou a aceitar a
possibilidade de conceder autonomia política ao Timor
Leste, mantendo sob seu controle a segurança e as
relações exteriores. Os movimentos de liberta- ção,
porém, querem a independência.

Recentemente, após muita pressão internacio-
nal, o Governo da Indonésia decidiu dar um sinal de
boa vontade. Em 10 de fevereiro, concordou em per-
mitir que o Líder do Movimento de Independência
Timorense, Xanana Gusmão, deixasse a penitenciá-
ria Cipinang. Preso há cinco anos, Gusmão agora
cumprirá a sua pena de 20 anos, em uma casa no
centro da capital.

Aos 52 anos, Xanana Gusmão é considerado,
dentro e fora do Timor Leste, a pessoa mais indicada
para manter a paz no território. A mudança de prisão
não deixa os timorenses plenamente satisfeitos.
Embora reconheça que a transferência de Xanana
Gusmão não deixa de ser “um passo” a mais no
processo de autonomia, o Conselho Nacional de
Resistência Timorense (CNRT) declarou-se descon-
fiado das reais intenções do governo indonésio.

Desde que invadiu o Timor Leste, a Indónésia
jamais aceitou dialogar, nem com a Organização das
Nações Unidas nem com Portugal, o status do
território, que passou a considerar como mais uma de
suas províncias.

Depois de 23 anos de opressão brutal, a
Indonésia finalmente resolveu dialogar. As
chamadas “reuniões tr ipar tites”, com Portugal
e um represen- tante do Secretário-Geral das
Nações Unidas, passa- ram a acontecer na
sede da ONU. O objetivo das conversas é
preparar um projeto para a autonomia políti- ca
do Timor Leste. No início de fevereiro, as t rês
par tes concordaram que os timorenses teriam
ampla liberdade de organização política. Ape-
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nas o exército, as relações exteriores e a moeda
continuariam a ser controlados pela Indonésia.

O maior ponto de discórdia é em relação ao
futuro da autonomia. Para a ONU e Portugal, ela teria
de ser transitória; ou seja, depois de alguns anos, os
timorenses teriam direito de optar, em um referendo,
pela independência completa ou pela integração à
Indonésia. Mas, para a Indonésia, a autonomia teria
de ser a “solução final”. Os indonésios temem que a
separação do Timor Leste provoque novos movimen-
tos separatistas num país formado por 13.677 ilhas e
quase 600 línguas e dialetos.

Como se vê, Srªs e Srs. Senadores, a situação
é delicada e complexa. Segundo a Anistia Interna-
cional, dezenas de pessoas desapareceram sem
explicação no ano passado. Pelo menos 33 conde-
nados à morte esperam execução pelo Gover- no
indonésio. Dezoito ativistas foram condenados à
prisão em 1998. Os massacres de civis e prisões com
motivação política na ilha são as principais acusações
internacionais contra a Indonésia no campo dos
direitos humanos. Além desses fatores, parte da
população é contrária à saída das tropas da Indonésia,
por acreditar que o território, muito pobre, enfrentaria
sérias dificuldades caso ficasse abandonado à sua
própria sorte. Para a Indonésia, no entanto, abrir mão
do Timor Leste tornou-se uma questão política
importante. Ao desistir da colônia tomada de Portugal,
o país poderia ganhar pontos diante da comunidade
internacional, neste momento em que precisa
melhorar a imagem para enfrentar sua grave crise
econômica. A ocupação do Timor sempre foi malvista
devida a violenta repressão imposta aos seus
habitantes.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte, nobre Senador Carlos Patrocínio?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço, com prazer, o aparte do eminente Senador
Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Quero
felicitar V. Exª pela importância do pronunciamento.
Não há dúvida alguma de que é importante que
questões tão singelas como essa, de um povo que
pela sua pobreza, pelo seu abandono, onde não se
tem petróleo, não se tem riqueza, sejam conhecidas
pelo mundo. Durante muito e muito tempo, o
sofrimento, a violência e a morte dominaram o Timor
Leste. Foi o Brasil, com o Presidente da República
Itamar Franco e o Ministro das Relações Exteriores,
José Aparecido, que, pela primeira vez, levantou, em
termos internacionais, a questão do Timor Leste. Pela
primeira vez, o Brasil falou sobre essa questão, sobre
a qual não tomava nenhum conhecimento e nenhuma
participação. A partir daí, inclusive com a criação do

Conselho dos Países de Língua Portuguesa, dos quais
se fez questão que o Timor Leste participasse , e,
como diz muito bem V. Exª, com o prêmio oferecido
aos dois grandes líderes da libertação, que fez com
que a questão viesse à baila, hoje o mundo inteiro
acompanha o que está acontecendo lá. Tem razão V.
Exª quando diz que a questão da Indonésia é
complicada. É uma infinidade de ilhas, uma infinidade
de dialetos, uma infinidade de gente, com questões
diferentes, mas, dentro daquele contexto, no Timor
Leste se fala uma língua que é o português, tem-se
uma história e uma tradição que têm condições de
serem respeitadas. Creio que está na hora, porque,
na verdade, vivemos um momento internacional de
uma crise sem precedentes. Eu dizia, nobre Senador
Carlos Patrocínio, que iríamos assistir a um fim de
milênio fantástico, com o desaparecimento da União
Soviética, com a queda do muro de Berlim, com o
entendimento entre árabes e judeus, com a
integração do mundo globalizado; parecia que
iríamos chegar a um final de milênio, pela primeira
vez, em paz e tranqüilidade. No entanto, estamos
verificando que esses pequenos povos, no término da
Iugoslávia, são nações que têm língua, têm religião,
têm história – vamos ver isso começando pela
Espanha e andando pelo mundo – e que querem ter o
direito de ter o mínimo de liberdade. Acredito que a
ONU – e V. Exª diz muito bem – teria que fazer um
estudo, uma análise com profundidade, para não
acontecer como em Angola, em que saíram os
portugueses tarde demais, deixando uma guerra
suicida que praticamente não tem fim; uma fórmula
através da qual esses povos tivessem direito à
liberdade, ao seu pensamento, ao seu credo, à sua
filosofia, tivessem uma espécie de confederação, em
que pudessem se respeitar. Felicito V. Exª. No Brasil,
havia uma lacuna muito grande e muito grave, pois,
durante anos e anos, não se sabia, pura e simples-
mente, o que era o Timor Leste. Tanto que me lembro
que, na reunião do Ministério do Presidente Itamar
Franco, quando veio a tomada de posição do nosso
Embaixador em Portugal a favor do Timor Leste, no
Itamaraty, o Chanceler, na época, ficou angustiado
dizendo que estávamos criando um problema com a
Indonésia; só se falou em termos de Indonésia,
porque a questão Timor Leste era pratica- mente
desconhecida no Itamaraty. Hoje, não. O Brasil está à
frente do problema. Hoje o Timor Leste faz parte da
comunidade das nações da língua portu- guesa.
Realmente, avançamos, tanto que estamos ouvindo
esse brilhante pronunciamento, de grande conteúdo,
de V. Exª para chamar a atenção do Senado, porque
afinal essa deveria ser a nossa missão. Não digo que
façamos como o Senado americano, que não há na-
da que aconteça no mundo que o americano de-
cida sem antes passar pelo Senado americano. Na
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verdade, todas as intervenções, e são diárias, dos
Estados Unidos no mundo inteiro, permanentemente
passam pelo Senado. Não digo que tenhamos aquela
força, mas pelo menos alguma este Senado deveria
ter em termos de relações internacionais. Meus
cumprimentos a V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Eminente Senador Pedro Simon, V. Exª acrescenta
subsídios extremamente importantes ao nosso
modesto pronunciamento. Na realidade, a nossa
pretensão foi chamar a atenção desta Casa, do
Senado Federal, da Comissão de Relações Exteriores
para esta questão que vem massacrando esses povos
que, como nós, falam a língua portuguesa. Nós, que
temos as mesmas origens, percebemos que o Brasil
não tem se importado, como deveria, com questões
como esta. V. Exª nos alegra quando assegura. que
durante o Governo de Itamar Franco, do qual V. Exª fez
parte, tomou as primeiras iniciativas no sentido de
fazer ver aos órgãos internacionais, à ONU
principalmente, que o Timor Leste merece o amparo
não apenas do povo brasileiro, mas também de todas
as nações unidas deste planeta.

Portanto, incorporo com muita alegria essas
informações que V. Exª acaba de prestar. Era
justamente essa a nossa intenção: chamar atenção
para esse caso.

Nos próximos dias, Senador Pedro Simon, vão
se reunir os interessados numa reunião tripartite. Esse
povo é tão pobre, tão miserável, que nem sabe o que
vai querer – se a independência total, absoluta ou
meramente uma autonomia, ficando ainda sujeitos à
repressão da Indonésia. Isso é muito sofrimento para
uma nação.

Mas continuo, Sr. Presidente:
Tudo isso pode nos parecer, Srªs Senadoras e

Srs. Senadores, uma questão remota que ocorre em
um país distante. Onde fica o Timor Leste?

Em Timor Leste se fala português e pouca gente
sabe disso.Não é de se entranhar.A língua portuguesa é
periférica. Falta-nos – e não cabe aqui discutir as razões
– o sentimento da fraternidade lusófona.

A imprensa, que vem dando destaque ao conflito
em Timor Leste, descreve uma cena que é ilustrativa a
esse respeito. Perseguido pelas milícias indonésias,
timorenses se refugiam em igrejas e em seguida
rezam o Pai-Nosso – rezam em português, Senador
Ramez Tebet. Diz o correspondente internacional que,
para um cidadão lusófono, não há como ser indiferente
à cena.

Independentemente da questão política, une-nos
aos timorenses a questão linguística. “Minha pátria é a

língua portuguesa”, escreveu Fernando Pessoa. Em
função desses laços, devemos acompanhar de perto o
assunto, na expectativa de que os desdobramentos da
questão da autonomia do Timor Leste possam
avançar no caminho de uma solução justa, global e
internacionalmente aceitável.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS.Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ontem,
no nosso entendimento, o Senado da República
consagrou um projeto – digo consagrou, porque ele
veio da Câmara Federal. Trata-se de um projeto que
tem uma marca que o define, uma etiqueta que o
caracteriza, um selo que o distingue, porque é um
projeto marcadamente social. Esse projeto pode ser
visto como uma inovação, porque vem regulamentar a
participação da própria sociedade na solução de
problemas sociais.

Digo que o projeto vem regulamentar essa
participação, porque em vários aspectos a sociedade
já se adiantou ao Poder Público. A sociedade caminha
à frente na mesma medida em que o Poder Público se
mostra incompetente e não consegue resolver os
problemas sociais. A sociedade brasileira, que é uma
sociedade solidária, que é uma sociedade criativa que
busca dar um jeito para resolver seus problemas, tem
positivamente colaborado para diminuir a chaga social
do nosso País.

O projeto que veio a esta Casa estabelece uma
parceria com entidades não-governamentais com o
objetivo de obter uma contribuição ainda maior para a
solução dos problemas sociais que nos afligem.

Há pouco tempo, Sr. Presidente, escrevi um
artigo no qual dizia que o Brasil não podia parar. Nesse
artigo fiz algumas observações. Eu vejo – e todos
reconhecem – que o Brasil é um país de contrastes.
Nele convivem segmentos sociais que desfrutam de
um padrão de vida semelhante ao dos países mais
desenvolvidos do mundo, ao dos países mais ricos do
mundo, ao lado de vastos contingentes humanos cujos
índices de pobreza se equiparam aos de alguns dos
povos mais atrasados do mundo. Entre nós, a
abastança está ao lado da miséria; o analfabetismo
convive com excelentes centros educacionais; os
casebres estão a poucos passos das grandes
mansões. É algo fantástico os contrastes que se
observam neste País.

E esse contraste é confirmado por estatísticas
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
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IBGE. Na verdade, para a sua verificação, as
estatísticas do IBGE são apenas ilustrativas,
quantificam-no apenas ao apontar números, pois o
contraste é visível e sentido por aqueles que têm
alma para sentir. Essa é a realidade do nosso País.

Não obstante isso – curiosamente – também há
avanços: a mortalidade infantil, por exemplo, que na
década de 80 era de 75 para cada mil crianças, hoje é
de 37 para mil. Infelizmente, no entanto, a mortalidade
infantil diminuiu justamente nos Estados mais
desenvolvidos da Federação brasileira. Um outro
avanço foi ressaltado durante a discussão das leis da
chamada Reforma Previdenciária: o Brasil, antes
chamado o “país da juventude”, hoje é chamado o
“país dos idosos”, porque a sua população vive mais.
Então, positivamente, o Brasil é um país de
contrastes.

Nas grandes metrópoles, principalmente no Sul
e Sudeste, 95% das moradias possuem saneamento
básico, o que contrasta com as regiões Norte e
Nordeste do nosso País. O Brasil é um país de con-
trastes, porque, ao lado das melhorias observadas,
contatou-se que a violência também tem aumentado,
principalmente nas grandes metrópoles, que é
justamente onde existem os melhores índices
relativos a saneamento – 90% ou 95% das moradias
possuem saneamento básico.

Todos vimos o que o noticiário registrou: na
capital de São Paulo, durante o período carnavalesco,
o período de alegria, o período de festas, ocorreram
mais de 200 homicídios – justamente em São Paulo,
que é o Estado mais rico da Federação brasileira.

Estamos diante desse triste quadro e é
necessária, portanto, a mobilização da sociedade.
Por isso esta Casa entendeu que o projeto que
aprovamos ontem tem fundamental importância, pois
ele reconhece as formas de organização sociais já
existentes e é um convite que outros agrupamentos
sociais se formem.

Se os mais ricos não quiserem cuidar, por uma
questão cristã, dos mais pobres, eles mesmos devem
cuidar de si, até por conveniência, caso contrário
poderão sucumbir diante de uma grave crise – crise
não digo, porque crise já existe -, diante de uma grave
convulsão social neste País. Essa é a verdade
verdadeira.

Dir-se-á. Qual é a saída para isso? Qual é a
maneira que se tem para investir mais recursos na
área social, para que, por exemplo, esses índices
alarmantes, a que acabo de me referir, possam
diminuir? Como vamos diminuir a violência neste
País? Todos dizem: combatendo as causas sociais,

diminuindo o número de desempregados neste País,
ou seja, todos apresentam a solução.

Hoje, há unanimidade no seio da sociedade
brasileira no sentido da retomada do crescimento, do
desenvolvimento. Mas como retomar o crescimento, o
desenvolvimento, diante dessa crise? Se os juros
estão elevadíssimos, se a dívida do Brasil cresceu de
R$40 bilhões, em pouco mais de quatro anos, para
R$400 bilhões, como o Governo, o Poder Público
encontrará recursos para incrementar a retomada do
crescimento e do desenvolvimento no Brasil?

Se analisarmos, concluiremos, a meu ver, que
está faltando iniciativa.Uns falam em vontade política,
mas todos temos vontade política para resolver o
problema. Tenho certeza de que o Presidente da
República quer resolver o problema. Há, entretanto,
uma ótica que tomou conta da engrenagem do poder
de decisão: a ótica eminentemente monetarista. Isto
é, estamos cuidando especificamente da moeda, sob
a alegação de que, cuidando da moeda,
estabilizando-a, vamos encontrar recursos para, no
futuro, podermos promover a retomada do
desenvolvimento no País. Mas a questão é de
gerenciamento, de capacidade de negociar neste
País, de enxergar as coisas com mais clareza, de
exigir que as coisas se cumpram.

Dou um exemplo específico no campo da
agricultura. Gosto de falar da agricultura porque,
junto com a pecuária, é a base, a sustentação da
economia do meu Estado. É assunto ao qual estou
intimamente ligado, pois posso dizer que conheço
alguma coisa.

Pois bem, só com essa flexibilização do câmbio,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil já está
ganhando, já está exportando mais do que
importando. Só bastou que fossem dadas condições.
A safra deste ano, sem dúvida alguma, será muito
melhor que a do ano passado. E o Poder Público se
contenta com isso, afirmando que a safra vai ser
maior. Mas será que vai ser tão maior? Estamos
patinando entre 70 e 80 milhões de toneladas de
grãos. Por que não ousar um pouco e trabalhar para
240 milhões de toneladas? Será que estou errado, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores? Acredito que não,
porque a Argentina produz 60 milhões de toneladas.
A economia da Argentina, portanto, está muito
parecida com a do Brasil.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – E,
tradicionalmente, a produção da Argentina era
metade da brasileira.A brasileira era de 60 milhões de
toneladas e da Argentina, 30 milhões de toneladas. A
Argentina dobrou em quatro anos.
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O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Era
metade da brasileira, diz o Senador Pedro Simon. A
Argentina dobrou a sua produção em quatro anos e
está com 60 milhões de toneladas.

Se olharmos com atenção para o mapa do
Brasil, quem já percorreu o nosso País sabe que cada
uma das quatro Regiões do Brasil comporta uma
Argentina. Temos, então, que produzir 240 milhões de
toneladas. Para isso, precisamos que se incentive a
agricultura. E aí vem a pergunta: temos dinheiro para
estimular a agricultura? E eu respondo: Tem, é só
aplicar bem. Por que digo que é uma questão
negocial? Porque vejo, tenho ido aos
estabelecimentos bancários, notadamente
freqüentado as agências do Banco do Brasil pelo
interior do meu Estado, Sr. Presidente, Srªs e Srs,
Senadores, e fico estarrecido diante do quadro que
vejo.

Por exemplo, custeio agrícola, juros: 8,75% ao
ano. Não está bom? Está. Vamos supor, o Senador
consegue tirar, e tira. Mas para os outros, para o
pequeno agricultor, esse não tem capacidade sequer
de tirar os documentos para chegar lá, Sr. Presidente,
Srs. Senadores. A burocracia é imensa, e ao lado da
burocracia está a má vontade de atender aos nossos
agricultores. Por que digo má vontade? Cito exemplos
claros. Outro dia fiquei boquiaberto, tenho que ir ao
Banco do Brasil, a pedido de um prefeito que quer
levar uma fábrica de farinha de mandioca para o seu
município, que tem um laudo técnico da Empaer,
mostrando a viabilidade, mostrando que aquela
região, aquela cidade é uma cidade que produz
mandioca, mas o Banco do Brasil nega o empréstimo
porque as farinheiras que existem em tal região desse
Estado quebraram, estão devendo ao Banco do Brasil
e lá não se produz mandioca.

Sr. Presidente, isso é de um desconhecimento a
toda prova. Terra para produzir mandioca não precisa
ser adubada. É a coisa mais simples que tem, Sr.
Presidente e Srs. Senadores. Chegaram, então, a
esse ponto, quer dizer, não querem atender,
anunciam recursos por anunciar, mas esses recursos
não chegam efetivamente àquele que quer plantar.

No meu Estado, uma das suas riquezas é o
rebanho, são 23 milhões. Somos o maior produtor de
rebanho bovino do País. Pois bem, conheço um laudo
do Banco do Brasil, trouxe aqui para Brasília e
mostrei-o ao Ministro Ovídio de Angelis, que ficou
estarrecido. S. Exª foi eficiente e disse: “Mas não é
possível escrever uma coisa dessas!”. O laudo diz
textualmente o seguinte:" O grupo que pretende
montar esse frigorífico é do mais alto nível. São
clientes do Banco do Brasil, pessoas de idoneidade,

competentes, são do ramo". Mas, nos últimos anos,
alguns frigoríficos quebraram no Estado. Frigorífico
não dá lucro. Ele não quer dar os recursos do Fundo
do Centro-Oeste para as pessoas produzirem. Se o
grupo é competente, tem idoneidade, estão entre os
melhores clientes do Banco do Brasil, por que não
deixam trabalhar? É isso que está ocorrendo no
Banco do Brasil.

Vejam os senhores o caso do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social. Outro dia
aprovamos um empréstimo, Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, de US$1,1 bilhão para que o BNDES
aplique esses recursos em projetos multissetoriais no
setor produtivo deste País, ocasião em que fui à
tribuna. Isso só vai alcançar o Sul e o Sudeste,
enquanto o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste
podem desistir de ver a cor de tais recursos. Sabem
por quê? Porque não há agências do BNDES nas
nossas regiões. E, assim, teríamos que ir ao Rio ou vir
aqui, a Brasília, elevando o custo porque se precisa
encontrar um agente financeiro, que cobra uma taxa
de juros elevada e não se tem a idéia – que apresento
neste momento – de fundir o BNDES com o Banco do
Brasil, já que o Governo está acabando com uma
porção de órgãos governamentais. De Mato Grosso
do Sul, por exemplo, querem tirar todos os órgãos
existentes. Com certeza considera Mato Grosso do
Sul um Estado de segunda classe. Por isso, quer tirar
de lá esses órgãos, em nome de uma reforma de
estrutura administrativa. Já tirou de lá órgãos
referentes às telecomunicações, bem como três
órgãos da Receita Federal e agora está ameaçando
tirar o INSS para levar para os Estados que têm uma
maior bancada, um maior peso político. Talvez o
Governo pense que os três Senadores e os oito
Deputados Federais de Mato Grosso do Sul não
estão dando conta de nada. Só pode ser isso, Sr.
Presidente! Isso é de uma irracionalidade tão grande
que não conseguimos entender!

Pois bem! Por que, em nome da economia, não
se funde o BNDES com o Banco do Brasil? Se não há
interesse em fundir esses dois órgãos, então que
baixem uma portaria determinando que, nos Estados
onde o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social não tiver agência, os
empréstimos, as solicitações, os negócios serão
encaminhados pela agência do Banco do Brasil,
sem custo adicional aos tomadores desses
empréstimos. Cito exemplos comuns para
mostrar a falta de gerenciamento nos negócios e
a necessidade de iniciativa. É possível crescer,
sim, neste País, se tomarmos atitudes
comerciais compatíveis, se prestarmos atenção
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no fato de que não é só a tese monetarista que
devemos considerar, porque ela tem sufocado países
do mundo inteiro.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro dia li que o
FMI não salvou nenhum país do mundo.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Mas
enterrou muitas economias.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Com
toda a certeza. Não salvou nenhum. Com isso não
estou dizendo que o Brasil não vá, momenta-
neamente, ao Fundo Monetário Internacional, mas
que vá de cabeça erguida, como o Congresso tem
sustentado. Pode até ir momentaneamente e morrer
sufocado, mas não quero partir para o alto debate,
Senador Pedro Simon. Quero ficar nesse tema,
porque o que temos que resolver é o aumento da
produtividade deste País.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
V. Exª me concede um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Concedo
o aparte ao Senador pelo Estado do Tocantins.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Nobre Senador Ramez Tebet, quero apenas para-
benizar V. Exª, porque o seu discurso é um convite à
reflexão. Vivemos, realmente, em um país de
paradoxos, de contrastes: cai a mortalidade infantil,
cresce o número de crianças assassinadas nas ruas;
aumentou, ainda que discretamente, a produção
agrícola nacional, mas diminuiu sobrema- neira a
área plantada. O seu Estado e o meu são vítimas
disso. Sem dúvida nenhuma, no início do seu
pronunciamento, V. Exª deu a saída: mencionou, citou
o crescimento. Crescimento em quê? A partir da
nossa vocação, a agricultura e a pecuária. Porém, os
Estados brasileiros se atiram a uma guerra fiscal e à
concessão de subsídios. Empresas decidem pelo
investimento num Estado, e isso parece que não
interessa ao Governo Federal. Enfim, parece-me que
nos falta um projeto de nação, para que essas
decisões possam ser tomadas tendo em vista o
interesse da maioria da população brasileira. Por-
tanto, Senador Ramez Tebet – sei que V. Exª dará
aparte a outros Senadores -, quero apenas manifes-
tar a V. Exª a nossa indignação. O que nos falta é a
indignação tomar conta das autoridades brasileiras,
dos nossos governadores, do Presidente da Repú-
blica, para que possamos definitivamente superar
alguns problemas que já não condizem mais com a
realidade deste País. Cito apenas mais uma delas:
sequer a certidão de nascimento este País está
conseguindo oferecer às suas crianças. São milhares
de crianças brasileiras, em todos os Estados, que

sequer conseguem o direito de se tornarem brasi-
leiras. Portanto, precisamos realmente demonstrar a
nossa indignação. Será com pronunciamentos como
o de V. Exª que vamos despertar a consciência nacio-
nal. Muito obrigado.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador,
vou citar um exemplo baseado no que V. Exª acaba de
afirmar, só para demonstrar como V. Exª tem razão.
Fui superintendente da Sudeco – Superintendência
do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Há mais de 10
anos não conhecemos no Brasil uma política de
desenvolvimento e, acrescento, uma política de de-
senvolvimento regional. É preciso estudar as regiões
do Brasil e ver onde investir em cada uma delas, ou
seja, saber o que cada região efetivamente precisa e
direcionar recursos, até para não haver super- posi-
ção. O seu aparte naturalmente enriquece o meu
pronunciamento.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço o
Senador Pedro Simon e, logo a seguir, o Senador
Jefferson Péres.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Meus
cumprimentos ao pronunciamento de V. Exª. O
primeiro item que V. Exª salienta é ridículo. Se o
BNDES concede um empréstimo a uma empresa, é
óbvio que, se não há agência do BNDES na cidade,
faça-se um convênio com o Banco do Brasil. Fazem
tanta portaria, o Presidente da República está fazen-
do medida provisória para o “diabo que o parta”, o
Conselho Monetário faz os maiores absurdos... Isso é
uma estupidez, é uma má vontade. É gente que não
quer realmente o diálogo do Banco do Brasil com o
BNDES, que está estimulando a privatização do
Banco do Brasil e que não está vendo a importância
disso. É ridículo V. Exª ter que fazer um pronunci- a-
mento sobre esse tema – e V. Exª estava falando que
talvez faça um projeto de lei; deve fazê-lo, mas é uma
atitude estúpida. Repare as seguintes manchetes: O
Globo – Importação de Alimentos Será Facilitada
Para Conter a Inflação; Folha de S.Paulo – Governo
Reduz Imposto de Importação. Desde que foi criado o
Plano Real, a agricultura está pagando a conta. Época
espetacular do Plano Real: cinco anos sem aumentar
arroz, feijão, carne, mas os insumos para essa
gente poder produzir aumentaram. No Rio Gran-
de do Sul, os arrozeiros praticamente foram à
falência, porque não tinham condições de se
manter; são dívidas impagáveis que vieram desde a
época do Collor e se multiplicaram. Agora, de re-
pente, os agricultores estão conseguindo até ex-
portar e já estão com medo porque a soja que o
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Rio Grande do Sul produziu, e produziu bem, está
sendo exportada a um bom preço porque
desvalorizou-se o real. Como fica a produção local?
Então vamos boicotar. Não se pensa em criar
atitudes, não se pensa em subsidiar a agricultura
como acontece no mundo inteiro. Vão abrir as
importações novamente, vão baixar os impostos para
compensar a desvalorização do real, para voltar a
importar porque os preços não podem subir.
Concordo que os preços não podem subir, concordo
que temos que controlar a inflação, mas não temos
que destruir a agricultura. Olha, Senador, a Argentina
duplicou a produção de grãos em quatro anos.
Tradicionalmente produzíamos 60 milhões de
toneladas, e ela produzia trinta; ele empatou com o
Brasil. Com um plano de agricultura, podemos partir
para 120 milhões de toneladas na hora que
quisermos. É o que tem de mais barato. Se o Governo
tivesse dado aqueles R$30 bilhões que aplicou nos
bancos falidos para a agricultura, hoje, estaríamos
duplicando a agricultura. Basta apenas emprestar o
dinheiro, não precisa de mais nada. A terra está aí, a
mão-de-obra está aí, a capacidade de trabalhar está
aí; é só plantar e esperar seis meses para colher. Não
é como uma indústria que tem que planejar, estudar,
esperar três anos para saber se o produto tem
condições de ser ou não aceito. Na agricultura, basta
emprestar o dinheiro e recebê-lo de volta, porque,
seis meses depois, recebe mesmo. No entanto,
agora, quando, pela primeira vez, no Rio Grande,
deve ser o caso do seu Estado também, a agricultura
está respirando porque está conseguindo vender,
está conseguindo exportar, porque não estava
exportando nada, o Governo avisa que vai liberar os
impostos para importação para, mais uma vez,
esmagar a agricultura brasileira. Se esse Governo
pensasse com seriedade, vou lhe dizer com toda
franqueza, meu ilustre Senador, o seu plano nº 1
seria triplicar a produção da agricultura, pegar o
dinheiro e dar para essa gente. Primeiro, porque
temos 30 milhões de pessoas que passam fome;
segundo, porque qualquer país do mundo vai adiante
olhando, em primeiro lugar, para a agricultura.
Sinto-me machucado, porque já eu estava dizendo
que, agora, felizmente, se está olhando para a
agricultura, mas o que se vê nos jornais de hoje é que
os nossos tecnocratas, os nossos economistas, na
sua genialidade, vão resolver o problema, vão liberar
os impostos para importar de novo.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Muito
obrigado, Senador Pedro Simon.

Penso que dinheiro para aplicar na agricultura é
uma questão de prioridade, disso não tenho a menor

dúvida. V. Exª tem inteira razão, falou em 120 milhões
de toneladas, e eu disse que, em cada região do
Brasil, cabe uma Argentina, então, seriam 240
milhões de toneladas de grãos. Cabe uma Argentina
em terras agricultáveis, volto a afirmar! Isso é de uma
gravidade a toda prova, o que está faltando é
gerenciamento.

Temos que falar a linguagem do homem do
dia-a-dia. Vou dar um exemplo: ali está o Deputado
Wademir Moka, do meu Mato Grosso do Sul, que
esteve comigo num município, no último final de
semana, onde o Prefeito reuniu produtores rurais
para entregar uma máquina de higienização de leite e
um trator. E eu disse, no meu discurso, que aquilo
representava pouco recurso, que o povo era muito
generoso em fazer toda aquela festa. E um agricultor
pediu a palavra e disse: “O senhor não está
raciocinando, Senador. O senhor não sabe o que este
trator vai fazer. A minha terra está parada e sou o
terceiro da lista de inscrição da Prefeitura, houve um
sorteio, e, logo, logo, terei a minha terra gradeada e
arada. Este trator vai fazer hectares e hectares para
podermos trabalhar a nossa terra.”

Então, é só ajudar, é só dar um empurrãozinho,
é só dar prioridade, é só chamar o pessoal do interior,
quando tem recurso, porque às vezes ele vai e volta
sem ser aplicado, tantas são as exigências para
liberar o dinheiro que as superintendências do Banco
do Brasil muitas vezes devolvem o dinheiro para
Brasília. É uma questão de gerência.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Isso quando
o gerente não exige que parte do dinheiro seja
aplicado no banco; de cem, trinta têm que ser
aplicados no banco.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Eminente Senador Ramez Tebet, em que pese a
importância do pronunciamento de V. Exª, apenas
gostaria de pedir aos novos aparteantes, porque
haverá outros, que sejam breves, já que V. Exª
ultrapassou o tempo em mais de 10 minutos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – O
Senador Jefferson Péres é um homem da minha mais
elevada estima e será o último aparte, depois
concluirei meu discurso. Sem ouvir o Senador
Jefferson Péres não posso deixar esta tribuna.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) –
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, mas o pronun-
ciamento do Senador Ramez Tebet é por demais
importante para ficar restrito ao tempo regimental.
Senador Ramez Tebet, V. Exª vocaliza o clamor do
campo no setor rural nacional e não apenas dos
grandes, mas principalmente dos pequenos. O Go-
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verno não age, nobre Senador, por falta de
instrumentos legais e institucionais, porque ele tem
no Banco do Brasil e no BNDES duas ferramentas
importantíssimas e, a meu ver, mal utilizadas. Pela
experiência no meu Estado, ano passado, fui duas
vezes à Superintendência do Banco do Brasil levando
juticultores, microprodutores, que plantam dois ou
três hectares de juta, que é um produto garantido por
preço mínimo. E o gerente diz que tem boa vontade,
mas, na verdade, o crédito não chega, o agricultor
pequeno não tem acesso ao crédito, tamanho são os
entraves burocráticos que existem naquela instituição
e que não se conseguem quebrar. O BNDES é maior
que o Banco Mundial, ele mobilizou recursos da
ordem de U$18 bilhões e emprega esse recurso com
enorme desbalanceamento, em termos regionais,
porque concentrado no Sul e Sudeste; em termos
setoriais, porque concentrado na indústria e na
infra-estrutura, em detrimento da agricultura e, em
termos sociais, porque beneficia principalmente
grandes empresas e grandes produtores agrícolas.
Para não ficar apenas no discurso e no protesto, há
uma semana, desarquivei um projeto do ex-Senador
Beni Veras, que estabelece percentuais mínimos que
o BNDES estará obrigado a cumprir para aplicação
na Amazônia e no Nordeste, abrangendo parte do
Centro-Oeste, porque inclui Mato Grosso e Tocan-
tins, mas não farei nenhuma objeção a que seja
estendido a Goiás e Mato Grosso do Sul. O projeto
prevê também que, na hipótese desses percentuais
não serem cumpridos, o diferencial será aplicado nos
órgãos de desenvolvimento regional, como o Banco
da Amazônia e o Banco do Nordeste. Ou seja,
transformado em lei, não há possibilidade de o Banco
descumprir essa obrigatoriedade legal. Mas apenas
para concluir: a dificuldade de acesso ao BNDES é
tão grande, Senador Ramez Tebet, que, em 1997, as
entidades de classe do Estado do Amazonas deram
uma nota pública, denunciando que, a partir daquela
data, renunciavam ao direito de pleitear financia-
mento do BNDES. Não queriam mais saber do
BNDES. Isso foi publicado nos jornais de Manaus.
Parabenizo V. Exª pelo seu pronunciamento. Real-
mente o Governo não faz isso é por falta de políticas
públicas, que não quer ou não sabe adotar.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Jefferson Péres, a par de agradecer o seu
pronunciamento, que enaltece a minha modesta fala,
eu tenho um pedido para fazer a V. Exª e, fazendo-o,
encerro este meu discurso. Prometo a V. Exª e sei que
vou ser atendido.

Se V. Exª ainda não apresentou esse projeto –
porque outro dia eu assisti a V. Exª da tribuna,
tecendo considerações sobre o mesmo – eu ia lhe
pedir para que já incluísse o Centro-Oeste.Se não der

tempo, eu vou assinar – o Senador Luiz Estevão, que
é da Região, abana com a cabeça – uma emenda.
Porque já havia até uma emenda de minha autoria
nesse projeto do Senador Waldeck Ornelas. Vou
reapresentá-la e pedir ao Senador Luiz Estevão, meu
companheiro de Partido, que tenha a honra, se o
quiser – e naturalmente o quer – para subscrever
essa emenda. O Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste,
quando andaram juntos aqui, neste Congresso
Nacional, criaram instrumentos que, se tivessem sido
convenientemente aplicados a juros acessíveis,
teriam contribuído bastante para o desenvolvimento
das nossas regiões. Refiro-me aos fundos do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste.

Com certeza, nesse projeto também marcha-
remos unidos.

Sr. Presidente, minhas escusas por ter
ultrapassado o tempo. Srªs e Srs. Senadores, muito
obrigado por terem me ouvido tão pacientemente.

Durante o discurso do Sr. Ramez
Tebet, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Carlos Patrocínio, 2º Secretário

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra à eminente Senadora Marina
Silva. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião
Rocha. (Pausa.)

Concedo a palavra ao eminente Senador Luiz
Estevão, por vinte minutos.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com muita
apreensão e tristeza, lemos hoje nos jornais da nossa
Cidade a pior das notícias de que o Distrito Federal
poderia tomar conhecimento.

A notícia estampada na manchete de hoje do
Correio Braziliense é de que 8.500 trabalhadores do
Distrito Federal perderam seus empregos, durante os
meses de janeiro e fevereiro, e que a taxa de
desemprego na nossa cidade alcançou o triste e
inacreditável patamar de 20%. É um número
estatístico, mas que não reflete com clareza a
verdadeira situação do desemprego no Distrito
Federal. E por que isso? É muito fácil de entender.
Todos nós sabemos que, da força de trabalho do
Distrito Federal, cerca de 30% são servidores
públicos, com certa garantia de estabilidade, e que,
portanto, não estão sob ameaça do iminente
desemprego, embora estejam numa situação aflitiva
pelo achatamenrto dos seus salários nos últimos
quatro anos.

Ora, se cerca de 30% da força de trabalho estão
no setor público, é evidente que o desemprego
verdadeiro no Distrito Federal é muito maior. Ou
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seja, dos 70% que buscam o emprego ou que
demandam a economia local pela oportunidade de
emprego, mais de 30% não conseguem essa
possibilidade.

As razões por que isso acontece são muitas. A
primeira delas, evidentemente, é a conseqüência das
medidas e da crise financeira por que passa o nosso
País. Quando ouvimos aqui falar na questão da taxa
de juros, é certo que não o fazemos apenas por uma
vocação, por discordar de medidas que estejam
sendo sugeridas por organismos internacionais de
crédito, mas porque todos temos conhecimento do
quão perverso o crescimento das taxas de juros é
para a nossa economia. Percebemos isso hoje, no
Distrito Federal, com uma queda acentuada de
consumo, do recolhimento de tributos, porque,
simplesmente, o consumo cai, as possibilidades de
crédito ficam limitadas e, com isso, a vítima acaba
sendo não apenas o consumidor, mas sobretudo
aquele que entra na folha demissões. Isso,
infelizmente, tem sido uma constante nos últimos
meses na nossa cidade.

Mas mais do que isso: vemos que 65% da força
de consumo do Distrito Federal são justamente
provenientes da renda do servidor público, porque,
embora sejam 30% da massa de trabalho, têm uma
renda per capita duas vezes maior do que a renda
dos trabalhadores na iniciativa privada.

Qual é a realidade hoje do servidor público? É
muito simples: toda vez que o Governo Federal
anuncia medidas de controle dos seus gastos, o
primeiro alvo é sempre o servidor público. Numa
visão, na minha opinião, absolutamente equivocada,
porque o servidor público, nos últimos quatro anos,
não teve qualquer reajuste nos seus rendimentos, e a
dívida pública, a dívida interna brasileira cresceu de
U$66 bilhões para U$414 bilhões. Ou seja, se não
houvesse nenhum servidor público no nosso País, se
todos passassem a trabalhar de graça, nem assim o
Governo teria conseguido equilibrar as suas contas
públicas com esse tipo de procedimento, eviden-
temente completamente impossível de ser imple-
mentado.

Acaba ocorrendo o que vimos na semana
passada. Além dos cortes absolutamente injustos na
área social, novamente o servidor, que responde por
menos de 3% dos dispêndios do Orçamento Geral da
União, é vitimado nas medidas anunciadas pelo
Governo Federal.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) –
Permite-me um aparte, Senador Luiz Estevão?

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Ouço,
com muita atenção, o aparte do Senador Leomar
Quintanilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Nobre
Senador Luiz Estevão, não tive a oportunidade de
apartear o orador que o antecedeu, o nobre Senador
Ramez Tebet, que, dentre outros assuntos, abordou,
de forma enfática, os problemas e as dificuldades que
enfrenta a agricultura brasileira. V. Exª traz à tona a
preocupação com o fantasma que hoje assombra a
maioria dos lares brasileiros, que é o desemprego,
destacando essa questão no Distrito Federal, que V.
Exª tão brilhantemente representa. Eu gostaria de
aduzir às colocações apropriadas trazidas por V. Exª
a esta Casa que o índice de desemprego no Distrito
Federal certamente aumentou em função do
desprestígio e abandono que está tendo a agricultura
brasileira. Hordas de rotos e famintos, que poderiam,
ao contrário, estar, de forma bem sustentada,
habitando as suas propriedades ou as propriedades
de terceiros no campo, produzindo e criando, com o
seu trabalho e o seu suor, as condições de sua
sobrevivência, certamente acorrem para Brasília,
iludidos com a possibilidade de encontrar um
emprego. E o que encontram aqui? Irmãos seus de
outros segmentos, de outras atividades, disputando o
mesmo espaço, disputando a mesma oportunidade.
Que bom que V. Exª traz a esta Casa a discussão de
um problema tão momentoso, tão gritante, que nos
preocupa a todos e que nos sinaliza com a indicação
de alternativas que podemos buscar, quer na zona
urbana, com as atividades relacionadas principal-
mente com a construção civil, quer na zona rural, na
periferia de Brasília! Imaginava-se que o cerrado não
produzia nada, mas, hoje, os avanços tecnológicos
demonstram que o cerrado pode produzir de tudo.
Certamente, essas duas alternativas, para não citar
outras, seriam quase que suficientes para reduzir à
insignificância esse problema que assola a família
brasileira.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) –
Senador Leomar Quintanilha, agradeço muito o seu
aparte, porque, com o seu profundo conhecimento
dos problemas brasileiros, principalmente com a
questão da agricultura, V. Exª, a exemplo do que
havia feito o Senador Ramez Tebet, antecipou, em
parte, aquele que seria o próximo tema do meu
pronunciamento.

Se, hoje, é esta a situação do Distrito Federal,
ou seja, com 160 mil pessoas desempregadas na
nossa cidade, é preciso que se faça uma reflexão. O
que se espera do amanhã do Distrito Federal? E,
dentro das palavras de V. Exª, a realidade pode ser
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ainda pior. O que acontece hoje? Brasília tem um
crescimento demográfico da ordem de 2,5% ao ano,
quase o dobro da média nacional, provocado,
naturalmente, pela situação aflitiva por que passa a
agricultura brasileira, que faz com que milhares e
milhares de brasileiros deixem os seus Estados de
origem, inviabilizados na sua sobrevivência, para
buscar um eldorado que não existe, que é o eldorado
aparente de viver na Capital do País.

Se, hoje, há 160 mil desempregados no Distrito
Federal, é ainda pior a situação do Entorno de Brasília.
Temos, por exemplo, o Município de Águas Lindas de
Goiás, que, há apenas seis anos, tinha 8 mil habitantes
e, hoje, já tem 140 mil, dos quais, seguramente,mais de
50% não têm meios de sobrevivência.

Portanto, se a questão da agricultura brasileira
seria relevante do ponto de vista da produção
nacional, de colocar comida a preço baixo na mesa
do brasileiro, já seria um feito extraordinário, que
mereceria de todos nós o entusiástico trabalho
diuturno; se a agricultura já seria absolutamente
relevante pela possibilidade de gerar divisas por meio
da exportação de grãos ou de outros produtos e de
evitar – o que lembrou o nobre Senador Pedro Simon
– que o Governo Federal tivesse que baixar impostos
para a importação de alimentos, o que, sem dúvida
alguma, agrava a crise cambial brasileira; se só por
esses dois motivos a agricultura já mereceria todo o
apoio, quero chamar a atenção para um terceiro
ponto: o papel preponderante da agricultura no
sentido de impedir o inchamento das grandes
cidades.

O que vemos, hoje, é o homem brasileiro, a
mulher brasileira, com seus filhos, deixarem as suas
cidades, onde se encontram em condições de
dificuldade, e vir, lamentavelmente, participar deste
triste espetáculo das grandes cidades brasileiras, que
é a marginalização de um grande segmento dessa
sociedade, que é a impossibilidade de conseguir
emprego, que é a miséria, é a prostituição, é a fome, a
violência, a falta de habitação, enfim, todos os tipos
de degradação do ser humano. Portanto, mais do que
nunca, a agricultura assume, neste momento de
desigualdade social do nosso Brasil, um papel mais
do que relevante.

Voltando à questão do Distrito Federal, é
fundamental que compreendamos que, se Brasília foi
construída há 40 anos para ser uma cidade
administrativa e para ser uma síntese do Brasil – o
que vemos, aliás, neste Senado, em que cada um dos
Estados e o Distrito Federal são representados por
três Senadores –, lamentavelmente, o futuro que nos

espera nesta cidade é ser uma síntese da miséria e
da desesperança do povo brasileiro.

Brasília, como disse há pouco, aparteando o
discurso da nobre Senadora Heloisa Helena, não é o
Plano Piloto, não são os 350 mil habitantes que vivem
na cidade idealizada por JK, uma cidade administrativa
para ter 500 mil habitantes no ano 2000. Brasília já se
aproxima de 2 milhões de habitantes e, na sua
concepção, não foi planejada à maneira de gerar
desenvolvimento, riqueza e emprego para essa
população, infelizmente impossibilitada de sobrevi-
vência em outros rincões do nosso País e que para cá
veio, como disse, um eldorado que não existe.

Há soluções e a primeira, evidentemente, é o
fortalecimento da agricultura brasileira, porque é por
intermédio da fixação do homem no seu Estado de
origem que poderemos, evidentemente, impedir essa
marcha dos famintos na busca de uma esperança
que, infelizmente, não existe.

Agradeço a oportunidade de ter antecipado este
meu discurso de advertência sobre o futuro do Distrito
Federal, que, no fundo, é uma advertência sobre o
futuro de nosso País. Também me congratulo com a
iniciativa dos Senadores Jefferson Péres e Ramez
Tebet de fazerem um projeto regionalizando os
investimentos do BNDES, um banco de extraordinária
importância na promoção do desenvolvimento dos
diversos setores da economia brasileira. Lembro-me,
inclusive, de que, há alguns anos, o BNDES começou
a financiar serviços, com a compreensão de que não
apenas a indústria era o grande agente indutor da
geração de empregos e desenvolvimento. Ora, de
que adianta modernizar as áreas de atuação do
BNDES se ele abandona aquelas que são as áreas
tradicionais e primárias, em que a agricultura tem um
papel fundamental?

Vemos, hoje, um País que colherá uma safra
expressiva de oitenta e três milhões de toneladas de
grãos, o que poderá servir até para motivo de alguma
comemoração, mas embora se deva, de certa forma,
aplaudir esse resultado, ele é muito aquém do
potencial brasileiro de produção de alimentos. E fica a
pergunta: o que nos falta? Falta-nos tecnologia? É
evidente que não. Falta-nos tecnologia genética na
produção de sementes? É claro que não, devido ao
trabalho extraordinário desenvolvido pela Embrapa
nos últimos anos. Falta disposição ou vocação ao
homem brasileiro para o trabalho do campo? Menos
ainda, o nosso homem é vocacionado para o trabalho
no campo. Faltam-lhe, sim, crédito e apoio. Falta,
realmente, dar-lhe condições para que a sua produção
não se perca, comida pelos juros praticados pela
agricultura ou pela incapacidade de armazenamento
e de comercialização.

����� ���� ���	
 �� 
����� ������ ���



Ainda no início da semana, o Brasil assistiu,
perplexo e paciente, ao discurso de 1h20min do
ex-Presidente do Banco Central do Brasil, Sr.Gustavo
Franco. Do alto da sua arrogância acadêmica, S. Sª
pretendia defender a naufragada “âncora cambial”
que, durante três anos e poucos meses, procurou
implantar em nosso País e que nos levou a uma perda
extraordinária de divisas, já que, durante sua gestão
daquele órgão, perdemos mais de US$20 bilhões, em
decorrência do déficit na Balança Comercial
brasileira. Disse S. Sª considerar essa desvalorização
do real absolutamente equivocada, já que, se ele
continuasse com a paridade de 1,20 para o dólar, sem
dúvida alguma a nossa economia estaria muito
melhor.

Ora, é lamentável que, depois de ter levado o País
por tanto tempo a investir numa tese acadêmica
absolutamente errada, S. Sª ainda queira nos impingir,
durante 1h20min, essa fracassada cantilena. E lhe
pergunto: o que seria da perspectiva da agricultura
brasileira, às vésperas de colher a sua safra de grãos,
com o dólar a R$1,20? Como ficariam os produtores de
soja vendendo uma saca a US$9 naquela cotação,
portanto a cerca de R$10,00 a saca de soja, o que
não cobre sequer o custo da produção? Como
ficariam os produtores de milho diante daquela
realidade cambial que S. Sª buscava defender?

Não bastassem todas as dificuldades e todas as
mazelas que nosso País tem que enfrentar, ainda
temos que ser vítimas da fogueira das vaidades do
academicismo da economia brasileira. Nessa
fogueira das vaidades, infelizmente, a lenha, o
combustível é o bem estar social do nosso povo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –

Concedo a palavra ao eminente Senador Leomar
Quintanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
última sexta-feira, numa manhã ensolarada, bonita e
agradável, o Senhor Presidente Fernando Henrique
pôde visitar uma parte diferente do Brasil, o Projeto
Rio Formoso, no Município de Formoso do Araguaia,
Estado de Tocantins. Ali, Sua Excelência pôde
constatar o vigor do setor primário, um setor ativo,
que produz, gera riquezas, empregos e, sobretudo,
mantém viva a esperança de um Brasil desenvolvido.

Esse empreendimento é pioneiro e destinado à
produção de grãos naquela localidade, objetivando
aproveitar a potencialidade de uma das regiões
brasileiras privilegiadas para a produção, a bacia do

Rio Araguaia, que detém quase dois milhões de
hectares de várzeas sistematizáveis e irrigáveis pelo
processo de inundação. Trata-se, portanto, de uma
região riquíssima em recursos hídricos.

Sua Excelência pôde, certamente, experi-
mentar um pouco de alegria, nesse clima de
dificuldades que vem enfrentando com os diversos
problemas que o assediam, permanentemente, no
exercício de suas funções. Ali, a alegria do produtor
ao colher o resultado do seu trabalho, ao colher o
fruto de sua ação, fez com que o Presidente da
República, desenvolto, se animasse até a assumir o
comando da colheitadeira, caminhando com ela pela
exuberante lavoura plantada, colhendo os resultados
e os frutos desse trabalho.

Uma das parcelas desse projeto é administrada
pela Coopervaja – Cooperativa de Produtores do Vale
do Javaés, que tem dado uma demonstração de
resistência, luta e coragem. Os nossos produtores,
homens afeitos ao trabalho, buscam os conheci-
mentos que lhes são oferecidos pelos avanços da
tecnologia e desenvolvem, ali, uma agricultura alta-
mente tecnificada e apoiada nas pesquisas desenvol-
vidas pelos órgãos do Governo do Estado, em
parceria com a Embrapa. Isso permite a criação e o
desenvolvimento de variedades adequadas às nos-
sas condições edafo-climáticas e propicia ao projeto
as condições de colher mais de 5 mil e 400 kg por
hectare, produtividade das mais elevadas do Brasil e
que se equipara à norte-americana. Essa é uma
demonstração muito clara da capacidade que tem a
agricultura dos Estados interioranos, como o
Tocantins, de dar uma contribuição efetiva para a
solução agravada do nosso País.

Para tristeza nossa, já há redução e facilitação
da importação de produtos no momento em que a
agricultura começava a respirar oxigênio mais puro
e a ressurgir como era no início do Plano Real,
quando lhe deu sustentação. Agora, quando
procurava dar sua contribuição para o equilíbrio das
finanças do País e para a redução das taxas
elevadas de desemprego, constatamos, com triste-
za, que a equipe econômica, numa atitude que
entendemos equivocada, busca facilitar as condi-
ções para que a agricultura subsidiada e facilitada
de outros países venha novamente impingir ao
produtor brasileiro as dificuldades que já vem
sofrendo ao longo do tempo.

Lembrava-nos, há poucos dias, na tribuna
desta Casa, o nobre Senador Eduardo Siqueira
Campos, também representante do meu Estado, que
o esforço desenvolvido por duas nações – o Brasil e o
Japão -, num compromisso binacional para a explo-
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ração do cerrado no Tocantins, com resultados
extraordinários, com a inserção de vinte mil hectares
de terras no sistema produtivo nacional, praticamente
inviabilizou o desenvolvimento da atividade por parte
do produtor, uma vez que, alcançando níveis de
produtividade os mais satisfatórios, afetou a situação
financeira do produtor em seu compromisso com o
Banco, prejudicando todo o seu esforço, todo o seu
alento e todo o seu entusiasmo.

Sr. Presidente, dizia o nobre Senador Eduardo
Siqueira Campos que os juros impostos aos produ-
tores do Tocantins, particularmente do Prodecer, teri-
am sido fixados em torno de 29% ao ano. Ficamos
sem entender, pois, nós que participamos desse
esforço binacional, sabemos que a parcela do Japão,
que corresponde a 60% dos recursos, foi repassada
ao encargo de 2,75% ao ano.

No segundo grau, para aprender o desenvol-
vimento da aritmética e da matemática brasileira,
precisei aprender a fórmula de Bhaskara. Custou-me
entender por que eu tinha que aprender tal fórmula.
Agora preciso descobrir qual é a fórmula usada hoje
para um recurso tomado a 2,75% ser aplicado em
torno de 29% numa atividade econômica importan-
tíssima, que se propõe a prover os seres humanos de
um elemento essencial à vida: o alimento. Ficamos
sem entender.

A alternativa para o Brasil é estimular a sua
agricultura a sair dessa produção ainda de pouca
expressão para o potencial que temos, de pouco mais
de 70 milhões de toneladas/ano. A solução é seguir o
exemplo dos países desenvolvidos: estimular e
prestigiar a atividade agrícola, propiciando condições
de equilíbrio e sustentação do seu desenvolvimento
socioeconômico.

Espero que o Senhor Presidente Fernando
Henrique possa transmitir à sua equipe econômica a
alegria que sentiu ao visitar esse Brasil diferente – o
do Projeto Rio Formoso – e a sensibilidade dos
produtores rurais de que a alternativa para o equilí-
brio do Brasil passa necessariamente pelo prestígio e
pelo desenvolvimento da agricultura brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC.Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago a esta Casa
um assunto que talvez seja o mais intrigante da saúde
pública e o mais antigo da história da medicina. É um
problema que compromete o Brasil, nesses seus
quinhentos anos, e a humanidade: a hanseníase.
Trata-se de uma doença que ainda hoje atinge 10 a 12

milhões de cidadãos no planeta; uma doença que se
acumula e acompanha a trajetória dos pobres e dos
humildes. Citada pelo Evangelho, apresenta uma
trajetória toda envolvida pelo preconceito e pela forte
carga da discriminação da sociedade com aqueles
que não têm a aparência estética de conquistas e de
oportunidades.

O próprio Evangelho, em Levítico, Capítulo 13,
versículos 45 e 46, traz a lei sobre o leproso, onde se
diz que quem for declarado leproso deverá andar com
as roupas rasgadas, despenteado, com a barba
coberta e gritando: “Impuro! Impuro!”. Ficará impuro
enquanto durar sua doença; viverá separado e
morará fora do acampamento.

Aparentemente, é algo chocante, agressivo e
abala a consciência cristã. Há que se ter uma
compreensão desse momento da história bíblica,
período que retrata a época de Moisés, quando se
discutia a falta de amparo científico daquela
sociedade para enfrentar a doença. A lepra era
conceituada de maneira muito ampla e se confundia
com quase todas as doenças de pele. Por isso, trazia
uma forte carga de defesa, preconceito e medo da
sociedade da época. Seguramente, a explicação que
se busca até hoje, do ponto de vista cristão, é a de
que se trata de uma doença muito ampla sob o
aspecto do seu conceito. Não era individualizada e
trazia a necessidade de uma defesa da sociedade.
Algumas doenças de pele transmissíveis se confun-
diam e havia, imediatamente, a segregação, como em
outros séculos posteriores houve com o cólera e com
a peste. Ocasião em se incendiavam navios com
pessoas a bordo para que outras comunidades,
outras populações não fossem atingidas. De forma
que é preciso uma compreensão cristã disso. Porém,
trata-se de uma leitura que demarca a forte carga de
preconceito que acompanha essa doença ao longo
de sua história.

Trata-se de uma doença que apresenta
destaque também em países hoje desenvolvidos. Há
séculos, atingia de forma marcante a Escandinávia.
Não poupava nenhum país do planeta: Sibéria,
Tibete, Coréia, etc Todos os países de clima frio, que
se acompanhavam de populações à beira do Mar do
Norte, tinham marcadamente a presença da hanse-
níase, que migrou, com a formação e a ocupação de
outras áreas do planeta, do ponto de vista popula-
cional, concentrando-se de modo muito marcante na
Ásia, na África, na América do Sul e em pontos da
América Latina. Uma doença que, envolvendo dez ou
doze milhões de acometidos, atinge, ainda com muito
pouca expressão, nos Estados Unidos, trezentas ou
quinhentas pessoas, fruto, basicamente, do processo
migratório latino-americano ou africano.
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É uma doença que envolve um ponto de
referência e de reflexão do governo brasileiro num
momento da sua história. Atinge, segundo dados do
Ministério da Saúde, em 1996, 105.744 enfermos em
nosso País, com inúmeros casos novos e antigos,
acometendo, de modo marcante, as regiões Centro-
Oeste e Norte do Brasil.Não é o Nordeste, da Senadora
Heloisa Helena, a grande vítima da hanseníase. Na
década de 70, houve uma prevalência que superava
100 casos a cada 10 mil pessoas na região Norte,
ainda hoje atingindo a prevalência de 6,8 pessoas
para cada 10 mil no nosso País. Uma doença que
envolve e exige um desafio do Governo brasileiro.

Faço um apelo ao Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente da República, Fernando Henrique Cardoso,
para que, como um presente ao Brasil nos seus 500
anos, assuma e divulgue que o País eliminou a
hanseníase. É o fruto de uma política da Organização
Mundial de Saúde, da Organização Pan-americana
de Saúde, posta dentro do Ministério da Saúde, que
diz que é possível, até o ano 2000, a eliminação
dessa doença. O que nos traria uma relação de um
caso registrado para cada 10 mil pessoas, e passaria
a ser considerada a eliminação da hanseníase no
nosso País.

É possível fazer isso. Basta que o Brasil
homenageie os seus humildes – as maiores vítimas
da discriminação e do preconceito em nossa história.
Uma doença que, em relação a minha Região
Amazônica, tem uma trajetória histórica admirável
também. O escritor Arthur Viana diz que, desde os
anos 1800, essa doença marcava e atingia a popu-
lação amazônica, começando a sua presença a ser
registrada dentro do Estado do Pará, em Belém, em
Santarém, posteriormente migrando para Manaus, no
Amazonas, onde tivemos historicamente a presença
de uma época do apogeu da economia do Norte com
grande expressão dentro do cenário econômico
nacional. Em 1850, o período áureo da borracha
equivalia ao período do café no nosso País como uma
política de exportação e de enrique- cimento. Naque-
le momento, a chamada migração turística interna-
cional olhava para a Amazônia brasi- leira e, de modo
muito especial, para Manaus, que era chamada de “A
Paris das Selvas”. Ali se encon- travam doentes
hansenianos nas ruas. Alguns momentos da história
dessa doença demarcam o comportamento das
autoridades brasileiras, o qual também se acompa-
nhava do preconceito.

O Governador Constantino Nery aplicava uma
multa de mil réis às famílias que permitissem que
seus doentes ficassem nas ruas e não estivessem

devidamente alojados, em reclusão em áreas de
proteção, em relação à participação e ao trânsito do
migrantes franceses, que nos chamavam de “A Paris
das Selvas”.

Essa doença é descrita admiravelmente por
Souza Araújo, por Orestes Diniz e por Marano, que
descrevem, com toda a perfeição, aquele momento
da nossa História em que havia a presença da
hanseníase em nosso País.

Quando havia 8.500 habitantes em Manaus no
início do século e quando, um pouco antes, havia de
um processo migratório forte, em função da borracha
e dos queridos nordestinos que corriam atrás do ouro
negro, já se apresentavam mais de 1.000 casos de
hanseníase. Hoje, no Estado do Pará, ainda se
aponta a presença de algo em torno de 9.000 casos
dessa doença e, no Amazonas, mais de 8.000 casos.
O Estado do Acre tem uma trajetória admirável de luta
contra essa doença, por meio de figuras que atuam
na Dermatologia Sanitária, como o Dr. Willian Wood e
a Drª Léa, juntamente com uma equipe de enfer-
meiros composta por Ruth e Socorro Brasiliense, que
demarcaram a doença e enfrentaram o desafio de
eliminá-la. Em 1970, havia mais de 100 casos de
hanseníase a cada 10.000 pessoas no nosso Estado.
Eles fizeram uma trajetória de luta, enfrentando as
barreiras do preconceito, chamando a sociedade para
assumir essa responsabilidade. Hoje, com toda a
segurança, por meio da política estadual de compro-
metimento do Governador Jorge Viana, podemos
perceber que o Governo do Acre vai livrar-se da
hanseníase e vai lutar para eliminá-la até o ano de
2002, no máximo.

Penso que todo esse esforço é fruto de uma
atitude responsável. Faço um elogio ao Ministério da
Saúde, que dividiu essa responsabilidade com o povo
brasileiro, mas que precisa garantir a eliminação
dessa doença até o ano 2000, para presentear os 500
anos deste País com uma forte homenagem à
trajetória dessa doença.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me concede um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Senadora
e querida amiga Heloisa, concedo-lhe o aparte com o
maior prazer.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senador Tião Viana, quero prestar a minha solidari-
edade ao pronunciamento de V. Exª, porque sei que,
assim, estarei prestando solidariedade também a
milhares de famílias deste País. Como enfermeira de
saúde pública, tive a grata oportunidade – apesar de
terem sido momentos tão angustiantes, em que pre-
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senciei tantas tragédias pessoais e familiares – de
trabalhar junto aos doentes com hanseníase,
tuberculose e AIDS. É claro que, na área de saúde
pública, todas as doenças marcam profundamente a
vida das pessoas, mas a hanseníase é muito pior,
tanto em função de toda a sua trajetória bíblica, como
em função da estética e da aparência física das
pessoas e da forma como muitas pessoas são
forçadas a se esconder com medo do preconceito.
Sei que é muito doloroso para V. Exª e para todos nós
estarmos falando de hanseníase às vésperas do ano
2000. É muito doloroso que, na manhã de hoje, o
nosso muro de lamentações se erga em relação a
essa questão. Portanto, esse é o desafio feito por V.
Exª ao Governo Federal, que nada tem feito e que já
deveria estar sendo enquadrado em algum artigo do
Código Penal. O art. 135 do citado Código, salvo
engano, diz que é crime negar cuidados essenciais
às pessoas que vivem momentos de tanta delicadeza
física, como é o caso dos enfermos deste País.
Agradeço a V. Exª pelo desafio que nos impõe neste
momento e pela solidariedade e gratidão que foram
demonstradas por V. Exª em relação aos servidores
públicos da área da Saúde deste País, que, tanto no
Acre, como nos demais Estados, conseguem, apesar
de toda a tragédia que é imposta a eles como
servidores, dar o seu gesto de solidariedade e agir
com competência no trato das mais diversas doenças
e, em especial, da hanseníase. Portanto, a minha
solidariedade ao pronunciamento de V. Exª!

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
à nobre Senadora Heloisa Helena, que engrandece o
meu discurso e nos passa o lado humano dessa
questão e a sensibilidade a um problema que é do
Brasil inteiro. Penso que, de fato, isso poderia
representar a força da integridade moral do Brasil, se
houvesse essa determinação de nos presentear, por
ocasião dos 500 anos do Brasil, com a eliminação
dessa doença.

Sr. Presidente, registro, historicamente, a força
e a possibilidade real desse êxito do Governo
brasileiro. De 1991 até 1996, o Governo brasileiro
constatou que havia 278.692 casos de hanseníase e
conseguiu reduzir esse número para 105.744 casos,
representando uma redução global de 172.948 casos
nesse período de tempo. Então, a redução de mais
105 mil casos é algo factível, é algo que se pode
conquistar e ser um prêmio e um orgulho para o Brasil
em relação a essa política implantada pela
Organização Mundial de Saúde.

Não tenho dúvidas de que é preciso registrar a
importância da política implantada pelo Governo

brasileiro em 1994, quando empregou a
poliquimioterapia no tratamento da hanseníase, com
medicamentos como a rifampsina, a dapsona e a
clofazimina.

Registro ainda um preconceito que se acompa-
nhou nesse projeto mundial de terapêutica, que é a
presença da clofazimina como um medicamento que
faz parte da terapêutica da doença, mas que muda a
cor das pessoas, fazendo com que a pele fique
amarronzada. Então, esse é um remédio preconcei-
tuoso, que acompanha a história preconceituosa e
dramática da hanseníase.

Mas isso foi o que se obteve e o que permitiu um
êxito do Ministério da Saúde e das políticas estaduais,
no sentido de alcançar uma mudança nos indicadores e
na prevalência dessa doença no nosso País.

Penso que o instrumento já está definido. O
conhecimento já é disponível, e o senso de respon-
sabilidade está dividido neste País. O Instituto Alfredo
da Mata, no Amazonas, é a unidade de referência
que, hoje, é designada pela Organização Mundial de
Saúde e pela Organização Pan-americana de Saúde
para dar continuidade a essa política de eliminação
da hanseníase no nosso País.

O instrumento está definido. Falta apenas uma
decisão política de dizer que vamos fazer algo,
porque podemos fazer e orgulhar o Brasil inteiro em
relação a essa questão.

Neste pronunciamento, também faço uma
homenagem ao Mohan – Movimento dos Hanseni-
anos, que é uma marca na história das minorias deste
País, por meio da figura de Francisco Bacural, que foi
o Presidente desse Movimento e que animou e
emocionou o Brasil inteiro, trazendo um mutilado pela
hanseníase, trazendo emoção e alegria, cantando
suas músicas e fazendo suas poesias. Ocupou, com
destaque, o Conselho Nacional de Saúde, recebeu
uma premiação internacional do Papa João Paulo II e
foi vítima de uma outra doença que o levou ao fim de
seus dias. Era uma pessoa que acreditava que o
Brasil não poderia mais adiar a decisão de fazer mais
pela saúde de seu povo. Francisco Bacural me
emocionou quando disse que era preciso colocar
flores onde havia espinhos. O Governo podia e pode
fazer isso em relação à hanseníase.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Sobre

a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Leomar
Quintanilha.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 122, DE 1999

Altera a Lei nº 8.036, de 1990,
permitindo a utilização do FGTS para
pagamento de anuidades do ensino
médio e de curso superior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, com

redação dada pela Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997, passa a vigorar acrescida de um inciso e um
parágrafo ao seu art. 20, com a seguinte redação:

“Art. 20. .................................................
XIII – para pagamento de parcela de

anuidade escolar do trabalhador, de seu
cônjuge e de seus filhos, quando
devidamente matriculados em curso superior
ou no ensino médio mantidos por instituição
privada.

..............................................................
§ 16. Os recursos para se atender ao

previsto no inciso XIII deste artigo serão
repassados trimestralmente e diretamente
para a instituição em que o beneficiário
estiver matriculado.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O objetivo deste Projeto de Lei é possibilitar ao
trabalhador, seu cônjuge e seus filhos, que
demonstrarem capacidade para ter aceso a escolas
de ensino médio e aos níveis mais elevados do
ensino (por terem sido aprovados em processo
seletivo para ingresso em cursos superiores)
mantidos por instituições privadas, que tenham
também condições de permanência e conclusão
desses cursos.

Destarte, justifica-se a aprovação desta
proposição, por ela ter como objetivo reforçar a
garantia de efetivação do dever do Estado previsto no
inciso V do art. 208 da Constituição, que determina:

“Art. 208. O dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a
garantia de

..............................................................
V – acesso aos níveis mais elevados

do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada
um;"

É fato notório que muitos trabalhadores que
estudam em escolas privadas de educação média e
superior, pelas suas condições sociais, são
obrigados a atrasar os pagamentos das parcelas da
anuidade escolar, causando, por um lado, um índice
de inadimplência gigantesco e, por outro lado,
quando o trabalhador consegue manter em dia os
pagamentos ou quitar sua dívida com a institução,
falta-se recursos para aquisição de material didático
e, às vezes, até para a própria alimentação e de
seus familiares.

Este projeto ataca, diretamente, as causas
desses problemas do trabalhador e de seus fami-
liares, podendo atenuá-lo expressivamente, o que
recomenda sua aprovação pelo mérito dos bene-
fícios sociais que permitirá serem implementados.

Além disso, já é do conhecimento público, pela
divulgação de várias pesquisas e estudos científicos,
que as classes mais privilegiadas de nossa truncada
estrutural social – pelas condições que possuem para
manter seus filhos nas melhores escolas particulares
de ensino médio do País e em caríssimos cursinhos
de preparação para o vestibular – conseguem
garantir para eles o privilégio de ingressarem nas
universidades públicas, as quais são gratuitas e
apresentam melhor qualidade de ensino.

Enquanto isso, os filhos dos trabalhadores e
eles próprios são obrigados a estudar em escolas de
nível médio públicas, a maioria delas transmitindo um
ensino de péssima qualidade. Como conseqüência,
torna-se, para eles, mais difícil o ingresso nas
instituições de ensino superior público e gratuito, o
que os leva a ficarem fora da escola ou a tentarem
aprovação nos cursos da rede privada de ensino, os
quais, mesmo nas entidades filantrópicas, comunitá-
rias e confessionais, cobram anuidades cujas
parcelas mensais ultrapassam, em muito, o salário da
maioria absoluta dos trabalhadores brasileiros.

Esta proposição visa, também, corrigir, em
parte, esse ponto de estrangulamento de nossos
sistemas educacionais, diminuindo uma de suas
características perversas, a de contribuir para a
reprodução das estruturas sociais que excluem o
trabalhador da participação nos resultados no
desenvolvimento nacional.

Justifica-se, assim, a aprovação deste Projeto
que, permitindo a utilização do FGTS para o
pagamento dos estudos de alunos carentes, facili-
tará a realização do sonho de muitos brasileiros que,
sem essa oportunidade, serão obrigados a deixar a
escola por falta de recursos financeiros.

Associada ao Programa de Crédito Educativo,
cuja insuficiência de recursos e limitações são
notórios, esta medida será uma alternativa opor-
tuna e eficaz em benefício dos trabalhadores.
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Sala das Sessões, 12 de março de 1999. –
Senador Ramez Tebet, PMDB – MS.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras
providências.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
....................................................................................

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no
FGTS poderá ser movimentada nas seguintes
situações:

I – despedida sem justa causa, inclusive a
indireta, de culpa recíproca e de força maior,
comprovada com pagamento dos valores de que trata
o art. 18;

II – extinção total da empresa, fechamento de
quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou
agências, supressão de parte de suas atividades, ou
ainda falecimento de empregador individual sempre
que qualquer dessas ocorrências implique rescisão
de contrato de trabalho, comprovada por declaração
escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por
decisão judicial transitada em julgado;

III – aposentadoria concedida pela Previdência
Social;

IV – falecimento do trabalhador, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados
perante a Previdência Social, segundo o critério
adotado para a concessão de pensões por morte. Na
falta de dependentes, farão jus ao recebimento do
saldo da conta vinculada os seus sucessores
previstos na lei civil, indicados em alvará judicial,
expedido a requerimento do interessado, indepen-
dente de inventário ou arrolamento;

V – pagamento de parte das prestações
decorrentes de financiamento habitacional concedido
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH), desde que:

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três)
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou em empresas diferentes;

b) valor bloqueado seja utilizado, no mínimo,
durante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atingia, no máximo, 80
(oitenta) por cento do montante da prestação;

VI – liquidação ou amortização extraordinária do
saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas

as condições estabelecidas pelo Conselho Curador,
dentre elas a de que o financiamento seja concedido no
âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois)
anos para cada movimentação;

VII – pagamento total ou parcial do preço da
aquisição de moradia própria, observadas as seguintes
condições:

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou empresas diferentes;

b) seja a operação financiável nas condições
vigentes para o SFH;

VIII – quando permanecer 3 (três) anos
ininterruptos, a partir da vigência desta lei, sem
crédito de depósitos;

IX – extinção normal do contrato a termo,
inclusive o dos trabalhadores temporários regidos
pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;

X – suspensão total do trabalho avulso por
período igual ou superior a 90 (noventa) dias,
comprovada por declaração do sindicato
representativo da categoria profissional.

§ 1º A regulamentação das situações previstas
nos incisos I e II assegurar que a retirada a que faz jus
o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na
conta vinculada durante o período de vigência do
último contrato de trabalho, acrescida de juros e
atualização monetária, deduzidos os saques.

§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto
no inciso V, visando beneficiar os trabalhadores de
baixa renda e preservar o equilíbrio financeiro do
FGTS.

§ 3º O direito de adquirir moradia com recursos
do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido
para um único imóvel.

§ 4º O imóvel de utilização do FGTS somente
poderá ser objeto de outra transação com recursos do
fundo, na forma que vier a ser regulamentada pelo
Conselho Curador.

§ 5º O pagamento da retirada após o período
previsto em regulamento, implicará atualização monetária
dos valores devidos.

Art. 21. Após a centralização das contas de que
trata o art. 12 desta lei, o saldo da conta não
individualizada e da conta vinculada sem depósito há
mais de 5 (cinco) anos será incorporado ao patrimônio
do FGTS, resguardado o direito do beneficiário de
reclamar, a qualquer tempo, a reposição do valor
transferido, mediante comprovação.

(À Comissão de Assuntos Social – Decisão
Terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 123, DE 1999

Torna obrigatório o uso de dispositivo
de segurança em tanques e recipientes de
combustíveis líquidos e gasosos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Todo recipiente fixo ou imóvel que se

destine a conter combustível inflamável, líquido ou
gasoso, somente poderá ser fabricado com emprego,
total ou parcial, de material capaz de evitar a explosão
decorrente de fonte externa de calor.

Parágrafo único. – Os recipientes de que trata
este artigo classificam-se em:

I – fixos, para utilização na zona urbana e nas
proximidades de portos, aeroportos e outros locais
assemelhados, cuja proteção e segurança cabem ao
Poder Público;

II – móveis, para a distribuição e utilização de
gasolina, querosene, óleo diesel e outros combus-
tíveis, e de produtos gasosos (GLP) para uso
industrial, doméstico e em motores.

Art. 2º O material a que se refere o caput do
artigo anterior deverá atender às seguintes condições:

I – submeter-se a testes científicos em
laboratórios reconhecidos internacionalmente;

II – dispensar manutenção;
III – permanecer em uso por prazo

indeterminado.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
data de sua publicação.

Art. 4º Esta lei entra e vigor na data se sua
publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Em todo o planeta Terra, a estocagem e o
transporte de combustíveis líquidos ou gasosos são
amparados por sistemas de segurança, a fim de
prevenir acidentes, principalmente com vidas
humanas.

Nos países desenvolvidos, além desses
sistemas, existe a preocupação de colocarem-se
supressores de explosões que podem ser causadas
por fontes externas de calor (incêndios, bombas, raios
solares etc).

Na maioria dos países que hoje adotam
supressores de explosão, a preocupação, além de
preservar vidas humanas, é também com o
ecossistema.

Na Itália, por exemplo, como em alguns outros
países o Projeto de Lei que instituiu este sistema de
segurança, foi apresentado pelo Ministro do Meio
Ambiente.

O aeroporto de Roma já está equipado com
supressores de explosão, e a nossa FAB (Força
Aérea Brasileira), receberá em breve, da Itália,
aviões com tanques de combustível dotados do
referido artefato.

Os depósitos de combustíveis inflamáveis,
líquidos ou gasosos, são verdadeiros inimigos
ocultos. É uma ameaça constante à segurança dos
habitantes dos centros urbanos. Inimigo presente em
esgotos, dutos subterrâneos de energia elétrica e de
telefone, sob avenidas, ruas, casas, edifícios e
centros comerciais.

Têm sido freqüentes os acidentes. Eles nem
sempre se limitam a danos materiais. Há muita
irresponsabilidade no manuseio, armazenagem e
transporte de combustível inflamável.

Pesquisa feita, no ano passado, pelo
Departamento de Controle do Uso de Imóveis e do
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo,
demonstrou que 33% (trinta e três por cento) das
explosões são conseqüência de vazamentos de gás
manuseado no ambiente doméstico. O botijão de gás,
em si, não oferece risco de explosão a não ser
quando há vazamento. Porém uma alta fonte de calor
externo poderá afetar um ou mais botijões existentes
no ambiente, transformando-os em artefatos
explosivos de grandes proporções.

Num incêndio vizinho a um posto de gasolina, a
preocupação maior é refrigerar as bombas, antes
mesmo de combater as chamas do prédio que está se
incendiando.

Os bombeiros, quando chegam ao local onde
está acontecendo um incêndio, a primeira pergunta é:
“se há e onde está a estocagem dos botijões de gás, e
se existem reservatórios de outros tipos de
combustíveis líquidos ou gasosos”.

Em 11 de junho de 1996, pelo menos 39
pessoas morreram e cerca de 250 ficaram feridas em
explosão ocorrida na praça da alimentação do
Osasco Plaza Shopping, no Município de Osasco –
SP.

Recentemente, 8-7-97, na rodovia Pa-150, em
Xinguara – PA uma carreta-tanque carregada de
amônia incendiou-se, explodindo em seguida, cau-
sando a morte instantanêa de dezessete pessoas,
ferindo com certa gravidade outras nove, abrindo uma
cratera de quinze metros de diâmetro por quatro
metros de profundidade, na Rodovia, trazendo
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enormes prejuízos ao erário público, bem como ao
transporte rodoviário, com a paralisação.

No México, uma carreta-tanque, transportando
combustível, chocou-se com uma composição
ferroviária, provocando uma explosão de grandes
proporções, atingindo várias edificações nas
proximidades.

Em 4-7-97, na BR-153, nas proximidades de
Buriti Alegre – GO, num certo trecho da Rodovia, em
uma de suas margens, a vegetação incendiou-se, a
fumaça prejudicou a visibilidade do motorista que
saiu da pista e capotou em meio ao incêndio. Com o
vazamento do combustível, o tanque veio a explodir,
matando os quatro ocupantes, que ficaram
completamente carbonizados. Uma das vítimas era o
odontólogo Sérgio Loyola, de trinta e nove anos,
residente em Goiânia, que freqüentava um curso de
Pós-Graduação em Bauru – SP.

Em 8-7-97, morreu uma menina de nove anos,
vítima de desabamento causado pela explosão de um
botijão de gás, por volta do meio-dia, sendo que
outras seis pessoas ficaram feridas, no Município de
Duque de Caxias, baixada fluminense. O Corpo de
Bombeiros acreditava que poderiam haver outros
corpos sob os escombros, considerando que no local
moravam outras quatorze pessoas em mais quatro
casas que desabaram.

Em 12 se setembro de 1997, ao retornar de um
show artístico, o cantor João Paulo, da dupla
sertaneja João Paulo e Daniel, morreu
completamente carbonizado, em conseqüência da
explosão do tanque de combustível de seu
automóvel, devido a um capotamento automobilístico
na Rodovia dos Bandeirantes – SP.

Estas foram ocorrências recentes provocadas
pelo manejo indevido ou pela inobservância das
normas de segurança, que chegaram ao
conhecimento da imprensa. Quantos acidentes
acontecem neste País que não chegam ao nosso
conhecimento?

Nos Estados Unidos, Canadá, Itália, Áustria,
Arábia Saudita, Kwait, Japão, Coréia, Áustrália, Nova
Zelândia etc. – bem como em outros países, o
supressor de explosão está sendo utilizado pelas
Forças Armadas, para diminuir riscos em aeroportos,
quartéis e em bases navais bem como em botijões de
gás, postos de combustíveis, armazenamento e
transportes.

Deve-se considerar, também, o transporte de
combustíveis por rodovias, ferrovias e centros
urbanos, onde, na maioria de suas principais ruas e
avenidas, situam-se postos de gasolina, oferecendo

alto risco de explosão, considerando o congestio-
namento do tráfego de veículos e a aglomeração de
transeuntes.

O presente Projeto de Lei objetiva dar garantia
máxima à população deste País, contra possíveis
explosões decorrentes da inexistência de segurança
total nos recipientes que contenham combustíveis
líquidos ou gasosos.

Os fatos relatados justificam providências legais
que devem ser tomadas pelo Poder Público, para
evitar a repetição de tragédias provocadas por inimigo
oculto.

Cabe às autoridades constituídas zelar pela
segurança da população, proporcionando-lhe
condições que impeçam maiores riscos à vida e à
preservação de seus lares.

No caso específico das explosões, a ação do
governo e do Poder Público deve ser dirigida no
sentido de evitá-las. Estas podem ser eliminadas, em
definitivo, através da utilização de dispositivo inserido
nos recipientes destinados a combustíveis líquidos e
gasosos.

Ressaltamos, na oportunidade, que proposição
no mesmo sentido foi apresentada pelo Senador Íris
Rezende, que a retirou atendendo pedido do falecido
Senador Onofre Quinam, que, após examiná-la,
declarou-se favorável à mesma. Não foi possível, no
entanto, a qualquer dos dois, reapresentar o tema a
este Plenário, razão por que o faço, em defesa da
população brasileira, bem como do patrimônio
público e privado.

Sala das Sessões, 12 de março de 1999. –
Senador Carlos Patrocínio.

(À Comissão de Assuntos Sociais, em
Decisão Terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
projetos lidos serão publicados e remetidos à
Comissão competente.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra a V. Exª, por cinco minutos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tanto
o esporte quanto o turismo têm uma importância
significativa não só no preparo do cidadão para
o exercício da livre cidadania, como também
no aproveitamento do extraordinário poten-
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cial que este País tem para alcançar o seu
desenvolvimento.

O Ministro Rafael Greca, que assumiu
recentemente a Pasta do Esporte e do Turismo, fez
uma verdadeira oração de fé, uma demonstração de
crença nas potencialidades do Brasil e do brasileiro e
no próprio País, acreditando que o seu trabalho à
frente da Pasta dará, efetivamente, uma contribuição
para que o Brasil alcance a condição de estabilidade e
de desenvolvimento que todos os brasileiros desejam.

Requeiro à Mesa que transcreva nos Anais da
Casa a sua manifestação, o seu discurso de posse.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA
EM SEU PRONUNCIAMENTO:

Brasília, 5-1-99

DISCURSO DE POSSE DO
MINISTRO RAFAEL GRECA

Estimado Ministro Paulo Renato, ilustre ministro da
Educação e do Desporto, valoroso batalhador da causa que é de
salvação nacional a causa da educação, cujo trabalho eu
testemunhei no meu tempo de prefeito de Curitiba.

Estimado Ministro José Botafogo Gonçalves, valoroso
Ministro da Indústria e Comércio, que me transmite o encargo do
turismo, e que conduziu com tanta sabedoria a equipe da
Embratur, sob a batuta incansável do nosso querido Caio
Carvalho, que eu desde já confirmo no cargo.

Governador Jaime Lerner e querida Fanni, Senador Jorge
Borhausen, Senador Júlio Campos e se houver outros senadores
na Casa, peço que me desculpem a omissão do seu nome.

Senador Aripino Maia, Senador Lobão muito obrigado
pelas suas distinguidas presenças quero também agradecer, a
distinção que nos fez o Senador Antonio Carlos Magalhães,
Presidente do Congresso Nacional, em estar aqui conosco. Mas a
sessão do Congresso que se inicia, o obrigou a deixar essa casa.

Embaixador e Ministro Sérgio Amaral, Ministro Ronaldo
Mota Sardenberg e querida Célia, Ministro Zequinha Sarney, que
para cuidar do meio ambiente tem que ser Zequinha.

Ministro Celso Lafer, brilhante professor tradutor da língua
portuguesa da grande filósofa Hanna Arendet, que nos ensina
que a autoridade vem do Latim Alegre, que quer dizer fazer,
quem não faz não tem autoridade.

Ministro Waldeck Ornelas
Ministro Francisco Dorneles, que traz a essa posse a

benção da doce brisa do mar do Rio de Janeiro.
Ministro Francisco Weffort, que deu à causa da cultura um

novo horizonte, pelo seu incansável trabalho em favor da alma
brasileira. Eu também, prefeito, fui testemunha do seu bom trabalho.

Ministro Eliseu Padilha, estimado ministro dos Transportes,
que tem nas suas mãos a missão de abrir o Brasil para a França,
numa estrada ligando o Amapá a Guiana, que tem em suas mãos
a missão de abrir os caminhos do Mercosul, modernizando as
rotas do Mercosul, e que certamente nos vai auxiliar em não nos
perdermos esquecendo dos Rios do Brasil e os 8000 km de
nossa costa, porque sabiam já os padres Jesuítas antes de nós,
que o Brasil se fazia por embarcações fluviais, e nós nos
esquecemos dessa memória fluvial. E precisamos retomá-la.

Ministro Francisco Turra, que traz a bênção da agricultura
para essa reunião, porque também os campos do Brasil são
espaço turístico.

Estimado Carlos Arthur Nuzmann, exemplo de resistência
em defesa do ideal olímpico.

Estimado prefeito Luiz Paulo Conde, da amada cidade do
Rio de Janeiro,que é símbolo da alma brasileira.

Estimada Secretária de Estado da Ação Social, Wanda
Engel, que pelo seu valoroso trabalho de alfabetização com letras
de samba, traz ao Ministério do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, a qualidade daqueles que sabem ouvir a voz do povo.

Estimado Ministro Pimenta da Veiga

Senadores e Deputados presentes.

Eu me permito saudar os deputados na pessoa do decano
dos deputados federais do Paraná, ex-ministro Afonso Camargo,
que é uma lenda, uma legenda na política do Paraná.

Estimados embaixadores, vislumbro aqui o embaixador da
Ucrânia, país tão ligado ao nosso Paraná, pela sua tradição
cultural. E vislumbro o bem da nação irmã, Argentina, que vai ser
nosso parceiro em criarmos um programa de desenvolvimento do
turismo do Mercosul, e felizmente já está do lado do
representante do Banco Interamericano de desenvolvimento, o
nosso estimado amigo Jorge Lena.

Estimado Deputado Aníbal Curi, decano dos políticos do
Paraná, e presidente da Assembléia Legislativa do meu estado.

Estimado Desembargador Henrique Lenz Cezar,
presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, brilhante
magistrado.

Quero saudar também os prefeitos municipais presentes,
os prefeitos todos, na pessoa do Prefeito e ex-ministro Alceni
Guerra, prefeito da cidade do sudoeste de Pato Branco.

Roberto de Mello, Presidente da Confederação Brasileira
de Atletismo, João Shutner, Presidente da Confederação
Brasileira de Canoagem, Coaraci Nunes Filho, Presidente da
Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos.

Leonardo Gryner, diretor de Marketing do comitê olímpico
brasileiro.

O secretário de esportes do RJ e todos os secretários de
esportes aqui presentes, também os secretários de turismo.

Senadores e Deputados presentes.

O meu estimado amigo, que viveu em Curitiba, e agora,
quis Deus servisse ao povo aqui em Brasília, frei Vicente Bone,
que nos traz o apoio da CNBB.

O Presidente da Federação Paranaense de Futebol,
Ocimar Bolicenho, o Presidente da Fundação de Esportes do Rio
de Janeiro, Alexandre Furlanetto.

Os representantes do trade turístico, a quem em saúdo, na
pessoa do representante da Varig, Sr. George Ermakoffi.

O Ex-Governador do Paraná, Dr. Paulo Pimentel.

O meu irmão,

O ex-prefeito de Curitiba, Saul Raiz,

O meu estimado Presidente da Federação das Indústrias
do Paraná, e meu querido Vice-Presidente, o nosso querido José
Carlos Gomes de Carvalho, que no Paraná é só o Carvalhinho.

Todos os que aqui estão, e a minha mãe e meu pai, de
quem tomo a bênção, e minha mulher, minha querida Margarita.

E os nossos queridos vereadores, a quem eu saúdo na
pessoa do Sr. João Cláudio de Rosso, Presidente da Câmara
Municipal de Curitiba.
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A palavra só permanece, quando a língua bebe a verdade
na taça do coração. E a verdade é que eu estou adorando ser
ministro.

Tomo a tarefa com grande entusiasmo. Agradeço a divina
providência a confiança que em mim depositou esse grande
estadista, insigne brasileiro, ilustre intelectual de nomeada
mundial, que é o Presidente da República, Presidente Fernando
Henrique Cardoso, felizmente reeleito.

Esporte, Turismo e Juventude são a síntese da alma do
Brasil, e a alma do Brasil só se traduz por uma outra palavra em
português – entusiasmo.

....... os brasileiros, precisamos atender a exortação do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, nestas duas áreas, que
são estratégia nacional de geração de emprego e renda.

O futuro, diz Betinho, pode até nos reservar produção sem
empregos, máquinas que desempreguem. Mas jamais teremos o
consumo sem salários. Então é preciso empregar, empregar é
preciso, viajar e competir é preciso, erguer o Brasil é preciso,
porque o Brasil não cabe na medida de mediocridade.

O esporte nos recorda a manhã dos tempos. Os jogos
começaram quando na paisagem mítica, o poeta lendário..., disse
aos homens que largassem da guerra e da miséria e
empunhassem o arco e a lira.

Floresceu a civilização. Vencer os limites sob a luz da
tocha olímpica que prometeu o ousado, roubou aos deuses,
passou a ser o alento dos mortais, veio a glória. E nada é mais
brasileiro do que o entusiasmo pelo esporte. Nessa sala nós
ouvimos os gritos do Grenal, do Flaflu, do Atletiba, do Corintians
e Palmeiras, do Cruzeiro e Atlético de Minas. Empolga-se o País.
Essa pátria em chuteiras, em dia de Copa do Mundo faz feriado
nacional. O Brasil sempre teve grandes embaixadores, fora do
Itamaraty, os seus campeões e vencedores.

Maria Ester Bueno, Pelé, Garrincha, Ayrton Senna, Zico,
Xuxa, Tande, Giovanni, Luiz Lima, Roler Grasse, Mônica.....,
Victor....., Jaqueline, Dora Bria, Flecha, Luíza Parente, Sandra
Saltão, Patrícia Amorim, Pedro Mattos, Suzane Carvalho, Shelda.....,
Vander Carioca, Adriana Behar, Arnaldo Oliveira, Robson Caetano,
Hortência, Bernard, Paulão, Daísa Damas, Waldemar Niklieviz.

Viva o Brasil!
Todos vocês, e também Lars Grael, e João do Pulo, são

símbolos de um país lutador e sofrido, e que precisa ser
vencedor. Nós temos muito por fazer. Viabilidade econômica das
competições, auto-sustentabilidade das equipes, vilas olímpicas
nas capitais, espaços olímpicos nas grandes cidades do Interior,
quadras cobertas nos 5.000 municípios. Um trabalho muito forte,
para dar ao Comitê Olímpico Nacional, uma sede no Rio de
Janeiro, que revitalize aquela cidade tão linda, que todos amamos
tanto.

E também fazermos um mutirão de limpeza, que tire o lixo
da geral do Maracanã, que está, para vergonha nossa, impedindo
o nosso povo, na condição de Geraldino, a ficar vendo o jogo na
fila do gargarejo.

Tudo será feito em colegiado com o Comitê Olímpico
Nacional. Ouvirei do Havelange e do Ricardo Teixeira. Ao Zico e
ao Pelé. Ouvirei sempre o Nuzmann e todos e cada um de vocês.
O conflito das idéias nos há de levar à síntese, e a síntese que
nos eleva, porque o ministro Rafael sabe que para a verdade não
basta a opinião de um só. O esporte salva gente. Eu prefeito, vi,
na minha Curitiba, desde quando trabalhava com Jaime Lerner.
Vi, eu vi, que as quadras esportivas e os parques diminuíam nos
postos de saúde, a incidência da gravidez indesejada, diminuíam
nos postos de saúde a incidência dos casos de alcoolismo, ou de
dependência de drogas.

Atletas de Cristo, atletas do Brasil, atletas do Ideal
Olímpico valorosos brasileiros e brasileiras entre os quais eu
distinguo os meus dois irmãos paranaenses, Adílsa Damas,
que enfrenta o mar. Não teme as ondas, e atravessa o Canal
da Mancha e contorna a Ilha de Manhattam, e vai a Gibraltar,
aí acaba numa praia Árabe. É presa, porque chega meio
pelada, o chefe de polícia olha, vê a bandeira do Brasil no seu
peito, e diz – Romário.

Ou o nosso querido Valdemar Niklieviz que na solidão dos
Himalaias, no alto do Everest, no teto do mundo, já quase entre
os anjos, desfraldou a amada bandeira do Brasil.

A grandeza destas conquistas, há com certeza de
compensar o nosso trabalho em favor da causa do esporte e
eu, sei que infelizmnte no Brasil, não há o esporte do sumô,
então, vou acompanhá-los na condição de observador e
estimulador.

Estimados amigos, agora quero falar do turismo. As
viagens sempre foram motivadas pela inquietude dos espíritos,
as pessoas foram buscar novos horizontes.

Viajar é preciso.

Viajou Heródoto, quando saindo da Grécia, chegou à
mágica terra do Egito, e a descobriu presente do Nilo.

Viajou a rainha de sabá, quando com seus camelos e
elefantes e as suas caravanas e posses, foi encantar, buscando
em Jerusalém a sabedoria do Rei Salomão. Viajou Marco Pólo,
na rota da seda, em busca dos esplendores da China, ficou
amigo do...., felizmente nos trouxe o macarrão, que acabou no
Bexiga e em Santa Felicidade.

Viajaram Colombo e o Gama, e os versos de Camões e de
Cabral e de Caminha, e os nossos avós migrantes, e os vossos
pioneiros todos, e do relato dos viajantes nasceu a História do
Brasil.

O Barão de Langsdoff, que veio om a Imperatriz
Leopoldina, mãe da Pátria, desde o gélido palácio do Shoibu, no
coração de Viena até o tórrido Rio e Janeiro. Dizia que era
preciso pintar sobre papel azul as paisagens do Brasil. Nunca
papel branco, papel azul, porque o brilho das manhãs do Brasil
só podia ser traduzido em papel azul. Senão o caife seria
enganado, pensando que o trópico não era bonito.

É preciso melhorar a infra-estrutura, criar capacitação
profissional modernizar a legislação, priorizar mercados,
continuar o trabalho da equipe da Embratur do Ministro Botafogo
e dos outros que me antecederam abrindo os aeroportos.

É preciso vencer o desafio da imensidão do Brasil, criar
um turismo que dê igualdade de oportunidade para todos, e que
se volte para o mercado interno. É preciso refazer em paz, todos
os caminhos da história. E aí há o Prodetur no Nordeste, o Ecotur
na Amazônia, o turismo do Pantanal, já com o apoio valoroso do
Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Há o nosso anseio, de refazer o ideal das missões
jesuíticas, e convidar conquistadores, jesuítas, guaranis e
bandeirantes, para em paz percorrerem os caminhos do Sul.

Uma cidade só presta para ser visitada, se ela é boa para
o seu povo.

O Brasil não conhece o Brasil, cantou o sambista. Pois que
conheça agora, que conheça no limitar deste ano 500. Que se
palmilhem os rios da Amazônia, que se vejam os espaços
infinitos do Pico da Neblina, que se vejam os mistérios das tribos
indígenas, que se veja a fé do povo no Círio de Nazaré. Ou na
peregrinação romeira em direção ao Bonfim. Ou ao Santuário de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
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Que a brisa doce, o mar do Nordeste, que beija e
balança o mar do Nordeste, seja testemunha de um farto
desenvolvimento, porque Deputado Inocêncio de Oliveira,
não há nada mais bonito no meu entendimento, e no da
minha Margarita, do que olharmos o mar de Pernambuco –
terra do meu estimado amigo e Vice-Presidente Marco
Maciel – do Alto de Guararapes.

E a Bahia? Ah! a Bahia. É um capítulo a parte, ainda
lambuzada de azeite de dendê, que não é dieta olímpica, mas
que me fascina. A Bahia, com seu mistério e tradição. A
Bahia, com a competente gestão turística do seu atual
Secretário, que é uma das autoridades nacionais, de quem
eu vou me aconselhar, com quem eu vou me aconselhar nos
próximos dias, claro que sem descuidar de tomar a bênção
de Nosso Senhor do Bonfim.

Ah, os caminhos de Minas, estes caminhos onde se teceu
a liberdade. Palmilhar os espaços entre Diamantina, Mariana,
Ouro Preto, ouvindo os versos de Cecília Meirelles. Onde está o
animoso Alferes, foi trabalhar para todos, foi fazer a liberdade.
Não é assim, Deputado Pimenta da Veiga?

E São Paulo? Essa nossa Nova Iorque do Mercosul.
Cidade valorosa, que tem um turismo cultural extraordinário, que
tem um turismo gastronômico fascinante, que tem um turismo
potencializado e empresarial muito bom. Eu agradeço a presença
do Marcos Arbaitmann, o nosso querido amigo, Secretário de
Esporte e Turismo de São Paulo.

E eu quero também trabalhar muito firmemente, para nós
potencializarmos ainda mais tudo que São Paulo pode oferecer
em termos de emprego em renda, na área do turismo, para o
Brasil.

E há ainda o pantanal, e há toda a paisagem das
Serras Azuis do Sul, e há as douçuras de Santa Catarina. O
Senador Bornhausen está aqui atrás de mim, e ele já está
quase falando castelhano, tal é o sucesso do verão
Catarinense essa ano.

E não há nada mais bonito do que um dia contornando a
Ilha de Santa Catarina, nos amplos e belos espaços da querida
desterro da Velha Florianopólis.

Quero me lembrar ainda do luar nos Azulejos Azuis do
Maranhão, onde os guias turísticos poderão ser escritos pelos
mais refinados escritores da pátria, do nosso presidente Sarney,
até Josué Montello, e Gonçalves Dias, e João Mohana. Belo
Maranhão!

Quero me lembrar ainda do meu Paraná. Venham todos
viajar comigo pelo Paraná, porque só é universal quem canta a
sua aldeia, e desde a nossa porta do mar, com o parque nacional
do Superagui, parque nacional que o vice-presidente dos Estados
Unidos, Al Gore, visitou fascinado, lá nos Rincões de
Guaraquiçaba, onde folga o nosso povo batendo tamancos em
torno de panelas de barreado. Até a nossa Serra Azul, expressão
da Mata Atlântica, passando pela viagem no mundo todo, que se
pode fazer numa única linha de ônibus, nos caminhos dos
Parques de Curitiba, O Paraná é também o encanto de Vila
Velha, as cascatas de Prudentopólis, os Lagos do Iguaçu, nos
caminhos do Sudoeste, tão caros ao Deputado Nelson Moura. O
Paraná é também a tórrida terra dos cafezais, onde 200 cidades
se fizeram em 50 anos. E a expressão mais pujante disso São
Londrina _ aqui representada pela ilustre Vice-Governadora
Emília Belinati, que é motivo de orgulho para todos nós. E
Maringá, duas cidades notáveis, feitas em tempo record, e que
deslumbram o olhar estrangeiro. Mas o Paraná é sobretudo o

coração turístico e econômico do Mercosul. A nossa Foz do
Iguaçu, que pulsa, pulsa com o barulho das águas potentes do
rio, se debruçando na esplendorosa catarata, só vencida por
frágeis borboletas amarelas, que em miríades, vão e voltam, por
entre os véus e os jorros da cascata, desafiando a obra
portentosa da hidráulica, mas afirmando a força do criador.

Ah, o Paraná... O Paraná pode esperar do seu Ministro, um
trabalho dedicado, mas eu não me vou esquecer também de
nenhum dos outros 26 estados do Brasil.

Hoje é dia de Reis, folga o povo nos caminhos do
Nordeste, batendo viola, rabeca e tambor. Cantam todos assim,
celebrando os viajantes que seguiram a estrela e foram buscar
Nosso Senhor. Ó de casa

....................................................................................
......do Oriente são chegados os 3 reis, que Gaspar,

Melquior e Baltazar, os personagens turistas da história sagrada,
façam com que seja abençoado o esporte brasileiro, e floresçam
oportunidades de negócios, muitas, múltiplas, para todos os que
fazem do turismo o seu ganha pão.

A ocasião é agora. O Presidente Fernando Henrique que
entende que o Brasil não cabe na medida da mediocridade,
desde esta adorada cidade de Brasília, onde ainda ouvimos as
palavras do presidente Juscelino Kubitschek _ “Na imensidão
deste Planalto Central, todos os horizontes se abrem em
alvorada”, o Presidente nos convoca para a alvorada do novo
milênio, por entusiasmo de levantarmos o país pelo esporte e
pelo turismo, para abertura do novo século e de um novo milênio.

O Brasil há de ser maior do que as dificuldades. E a
ocasião é agora. E a ocasião é moça bonita, tem 2 fios de cabelo
na frente da testa, e nuca pelada. E visita os mortais com a
velocidade do João do Pulo, num carro mais veloz do que o do
Ayrton Senna. E passa perto da gente, e se a gente não agarra a
ocasião pela frente, quando vai agarrar por trás, ela é mais
careca do que o Xuxa. É, não agarra mais.

Então, o que sucede? O que sucede? A ocasião nos diz _
eu vos visitei mortais, que não conheceram a ocasião e a vitória.
Falem com os meus irmãos. Os irmãos da ocasião andam em
carros lentos, tem as rodas travadas. Os irmãos da ocasião são o
rancor e o arrependimento.

Que o Brasil jamais conheça essa má carona. E que o
Brasil embarque entusiasmado, na alegria da viagem que a partir
do ano 500 do nosso descobrimento e fundação, nos há de levar
a um amplo horizonte de felicidade e alegria.

Viva o Brasil!!!!!!!!!!!!!!

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Nobre Senador Leomar Quintanilha, V. Exª será
atendido nos termos do Regimento Interno.

Não há mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Edison Lobão enviou discurso à

Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) – Sr. Presidente,

Srªs e Srs. Senadores, todos conhecemos as dificul-
dade s enfrentadas pelo País, a exigirem a solidarie-
dade que já temos oferecido ao governo federal,
dando-lhe os meios e as condições, por ele soli-
c itadas, para que a administração possa supe-
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rar um período que, estamos certos, será
brevemente superado.

A hora é de criar prioridades, o que deve ser a
rotina na arte de governar, mas sabemos quão difícil é
escolher opções. Na assistência à saúde, no amparo à
criança, na educação, por exemplo, não há como se
tentar o confronto das avaliações, pois são todos
setores de exigências elementares em uma sociedade
que mereça esse nome.

Por outro lado, como relegar ao abandono, ou
mesmo adiar-se, por exemplo, a manutenção das
rodovias federais?... São sobejamente conhecidos os
altíssimos prejuízos provocados por rodovias mal
conservadas. A carência de manutenção custa ao
erário muitas vezes mais do que sua futura
recuperação, quando ainda possível, e é lastimável que
faltem os recursos que assegurem a integridade de
patrimônios que pertencem à Nação.

Dói-me, Srªs e Srs. Senadores, constatar a cada
passo o número de obras federais – para não me referir
às estaduais e municipais – iniciadas e não concluídas.
Não será exagero dizer-se que o Brasil está se dando
ao luxo de atirar ao vento um montante considerável de
recursos arrancados do seu povo!

Sempre é bom lembrar que aqui mesmo, no
Senado, se criou uma Comissão Especial que levantou
o número das obras federais inacabadas. Foi um
trabalho sério, do qual resultou o óbvio compromisso do
Executivo de criar condições orçamentárias para a
conclusão urgente das obras mais importantes, a
tempo de salvá-las da total ruína.

Não se levando adiante o compromisso mesmo
informalmente pactuado em assunto de tal seriedade,
estaremos aceitando passivamente que o País está
conformado em perder vultosos recursos que investiu
sob argumentos de que se faziam necessários ao
nosso processo de desenvolvimento e ao bem-estar
dos contribuintes.

Há de ressaltar-se, Sr. Presidente, que o Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, pressionado
por tantos problemas na área econômico-financeira, tem
demonstrado criatividade para senão superá-los, ao
menos amenizá-los. Ainda agora, acompanho os
esforços feitos na área da Saúde, criando mutirões – com
recursos adicionais aos Estados e Municípios – nas
áreas de cirurgia de catarata, hérnia, varizes e próstata,
para acabar com as filas nos hospitais públicos. É uma
ação possível, criativa, que irá amparar milhares de
brasileiros que vêm sofrendo males para os quais não
têm encontrado assistência adequada.

Igualmente criativa a implantação, que agora se
deseja ampliar, do Programa de Saúde da Família, que

se propõe a estender a todos os Municípios brasileiros a
assistência médica que, até novembro do ano passado, já
mantinha 3.097 equipes no atendimento a 10,7 milhões
de pessoas. O governo quer multiplicar as equipes de
Saúde da Família, em convênios com as Secretarias de
Saúde, pretendendo atender 85 milhões de pessoas,
mais da metade da população brasileira, até o ano 2002.

Neste passo, deve-se mencionar a colaboração
que o Brasil tem recebido da Organização Não-Gover-
namental norte-americana, Operation Smile, que
presta um serviço inestimável de solidariedade
humana. Trata-se de um mutirão que vai realizar
cirurgias em 300 crianças com deformidades faciais em
Fortaleza (agora em março) e em Brasília, em agosto.O
mutirão será feito por 38 cirurgiões plásticos, ortoden-
tistas, anestesistas, fonoaudiólogos e enfermeiros que
fazem parte da referida ONG.

No que se refere ao Programa de Saúde da
Família, há críticas às exigências do Ministério da
Saúde, que ameaça punir os municípios que não
implantarem as equipes de Saúde da Família. Ocorre
que o governo federal repassará apenas 28 mil reais
aos municípios para manter as equipes, integradas
cada uma, no mínimo, por um médico, uma
enfermeira e um motorista. Como disse o presidente
do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais da
Saúde, Júlio Müller (MT), há regiões neste imenso
Brasil em que não se conseguirá contratar um médico
por menos de 6 mil reais por mês, como no interior do
Amazonas e outros Estados mais afastados dos
grandes centros brasileiros. Não se pode falar, pois,
em punição, mas buscar a colaboração possível,
conciliatória, dos municípios tão distantes dos centros
metropolitanos, e com receitas de pouco vulto.

O objetivo deste meu discurso, contudo, centra-se
numa palavra de estímulo aos órgãos executivos do
nosso País. Que continuem a desenvolver sua
criatividade, superando com operacionalidades inteli-
gentes as carências financeiras desta conjuntura. Mas
que estejam atentos à premente necessidade de
ativarem as ações orçamentárias adequadas que
salvem as tantas obras – verdadeiras fortunas – que
estão a deteriorar-se por absurdo abandono.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Nada

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 20
minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os
Projetos de Decreto Legislativo nºs 30 a 33, de 1999,
lidos anteriormente, vão à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, onde, nos termos do art.
376, III, do Regimento Interno, terão o prazo de cinco
dias úteis para recebimento de emendas, findo o qual a
referida Comissão terá quinze dias úteis, prorrogáveis
por igual período, para opinar sobre as proposições.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário o arquivamento do
Diversos nº 132, de 1995.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Há
oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador José
Roberto Arruda. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Tião
Viana, por 20 minutos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC.Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, geralmente a presença de um
Parlamentar na tribuna se justifica pela abordagem
de temas a serem defendidos e teses a serem
debatidas. Contudo, trago algo especial. Trata-se de
uma manifestação de apreço e consideração para
com um missionário e evangelizador que dedicou 40
anos de sua vida à floresta Amazônica. Trata-se do
Padre Paulino Baldassari que saiu da Itália e tem se
dedicado à defesa dos amazônidas, suas terras e a
um modelo de desenvolvimento compatível com a
dignidade humana, capaz de entender a região e a
ela dar a devida importância dentro do cenário
internacional.

Pela importância dessa carta, julguei que a
mensagem do Padre Paulino deveria ser traduzida
como um recado à Amazônia brasileira, a todo o
nosso País e às pessoas que têm consciência
ambiental e acreditam em um desenvolvimento justo,
necessário e inadiável para a região, objetivando um
crescimento inteligente sem dar importância ao
desenvolvimento irracional que ocorre com
freqüência.

Eis a carta recebida:

Caríssimo e Excelentíssimo amigo,
Senador Tião Viana,

Saudações cordiais e sinceras. Soube
dos jornais e das notícias nacionais e
internacionais que a destruição da floresta
Amazônica continua. Só no nosso Acre teve
uma certa parada.

Agora estamos no tempo das chuvas
e, realmente, não noto movimento das

grandes carretas, exportando ilegalmente o
mogno, que é a maior fonte de riqueza nos
nossos tempos. Mas realmente estou muito
preocupado que não há de verdade
interesse dos órgãos públicos, como o
Ibama e o Incra, de por fim à grande
devastação que está realmente
descontrolando tudo.

Tivemos uma alagação em janeiro
que, em 43 anos de Acre, nunca havíamos
tido.

Em 1998, tivemos uma seca tão
prolongada, com igarapés secando e rios
alcançando níveis baixíssimos nunca vistos.
É preciso que o bom amigo com a Senadora
Marina gritem bem forte nesse Senado em
favor da preservação da floresta e do meio
ambiente. Saiba que quem destrói nossa
floresta é o Incra, porque desapropria grandes
seringais ricos em castanheiras bonitas e de
ricas seringueiras e preciosas madeiras de
mogno, cerejeiras; entrega os lotes a
trabalhadores rurais que, às vezes, têm que
derrubar tudo para a sua sobrevivência e
muitas vezes, não encontrando condições
digna de produção, de financiamento e de
escoamento de sua produção, são obrigados
a vendê-las e vão atrás de outros lotes e
seguem esse ciclo vicioso da falta de uma
condição efetiva de enriquecimento do
homem que trabalha na Amazônia de modo
muito especial com a nossa agricultura.

Um exemplo disso é o que aconteceu
no bonito seringal de São de Pedro de Ico,
no rio Iaco. Peço a bondade de alertar a
opinião nacional e internacional sobre o que
está acontecendo e que está debaixo dos
panos, especialmente na Amazônia, que
necessita de outras vozes, vozes que
consigam levantar, junto com as vozes já
existentes, principalmente agora, de modo
especial, em função da crise internacional
que se abate sobre todos os países.

Outra coisa, queria pedir que se
averiguasse onde está toda madeira
preciosa apreendida pela Polícia Federal e
pelo IBAMA; e por que deve ficar apodre-
cendo como a madeira do Palmares no alto
Iaco e de outras infinitas quantidades de
madeiras apreendidas?

Num primeiro momento, eu recorri à
Juíza Denise, pedindo que a madeira fosse
doada à Prefeitura de Sena Madureira, mas
a Companhia Ferreira recorreu ao Tribunal
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Superior de Brasília, enfim, não deu em
nada. E a madeira tão preciosa apodre-
cendo, e o nosso Estado pobre perdendo
em modo tão mesquinho as suas riquezas.
Seria bom reivindicar toda essa madeira e
fazer móveis para exportar, entrando para o
Estado uma quantia preciosa de dólares.

Quanto a dar licença de certas madei-
ras, sempre é bom lembrar que tenham
muito cuidado aos que vão pedir licença
para tirar 400 metros de mognos e depois
tiram 40 mil metros, como já aconteceu.

Amigo Tião, tem que lutar por uma
reforma agrária verdadeira, não como a do
INCRA, que é uma reforma fantasma.

Neste ano, com uma Bancada forte no
Senado, desejo que se tomem verdadeiras
medidas para coibir a devastação e as grandes
queimadas nos campos da Braquiária. Tem
tanto lugar no Brasil para fazer campo, sem
destruir essa mata maravilhosa, tão rica, tão
bonita, que é realmente o pulmão da Terra.

É verdade que a gente deve viver, mas
também é verdade que as milhares de
castanheiras que foram destruídas
produziam dez vezes mais proteínas que
toda a proteína animal de todo o gado do
Acre. Sacrificamos dez proteínas vegetais,
muito mais sadias, para comer uma proteína
animal.

Querido amigo Tião, confio mesmo
que o senhor será o meu alto-falante que
troveja lá no Senado, quando eu grito dentro
da selva. Escutei alguns pronunciamentos
do senhor e gostei muito. Espero que o
alarme que eu der tenha repercussão em
Brasília para o bem do nosso povo e do
nosso planeta Terra.

Um grande abraço,
Pe. Paulino Baldassari.

Gostaria de registrar, Sr. Presidente, que o Pe.
Paulino Baldassari já dedica 40 anos de sua vida a
evangelizar, num papel de missionário legítimo da
Amazônia brasileira, de um modo muito especial no
Estado do Acre.

Pe. Paulino já foi recebido pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, obtendo reconhe-
cimento do Governo Federal pela causa amazônica
que tão bem defende e a outorga de que ele é de fato
um defensor da Amazônia brasileira e de um
desenvolvimento humano e justo. Pe. Paulino é, a
meu ver, uma das poucas pessoas desse planeta que
deveria ser lembrado também, de forma justa e

inequívoca, como um merecedor do Prêmio Nobel da
Paz.

Pe.Paulino é daqueles que gritam pela condição
dos mais humildes que vivem na Amazônia brasileira,
a exemplo do que já faz a nossa honrada Senadora
Marina Silva, que, com toda a propriedade, defende
para o meio ambiente um modo inteligente de
desenvolvimento que não prejudique aqueles que
desejam trabalhar na Amazônia. O Pe. Paulino tem
insistido: a história do desenvolvimento da exploração
da Amazônia, com a substituição dos seringais pelas
fazendas em um processo migratório injusto, não
receptivo àqueles que têm de imigrar para as nossas
cidades, tem provocado a situação em que se
encontram alguns seringueiros que não têm sequer o
sal para colocar nas suas comidas.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – V. Exª me
permite um aparte?

SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Com muito
prazer, Senador.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Quero me
associar ao pronunciamento de V. Exª, reconhecendo
igualmente os méritos do Pe. Paulino Baldassari, que
há 40 anos exerce atividades de apoio aos
seringueiros e aos trabalhadores rurais do nosso
Estado. Tive oportunidade, como disse V. Exª, de
acompanhar o Pe. Paulino quando de sua audiência
no Palácio do Planalto – e posso afiançar que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso ficou
realmente muito entusiasmado com o trabalho que o
Pe. Paulino tem desenvolvido na Amazônia. Quando
examinamos a série de fotografias que mostram a
transformação do Acre, após a derrocada do
extrativismo da borracha, avulta a importância do Pe.
Paulino, que ainda é uma voz solitária no Vale do Iaco
e no Vale do Purus, levando às famílias dos caboclos
e pequenos produtores rurais sensível apoio, o
conforto moral, em suas peregrinações e desobrigas,
que ele faz no pequeno barco com motor de popa. O
venerando sacerdote percorre vastas regiões, meses
a fio, para dar assistência moral e religiosa àquele
povo, que hoje está ainda muito mais sofrido, depois
que os seringais quase faliram. Dessa forma,
considero justo que V. Exª transcreva nos Anais do
Senado Federal a carta do grande missionário que,
embora nascido na Itália, já se tornou brasileiro, pelos
40 anos vividos nas selvas do nosso Estado.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
ao ilustre Senador Nabor Júnior, que é testemunha
viva e tem a memória da história, da tradição e da
trajetória de Padre Paulino em favor do homem
amazônico.

Sr. Presidente, lembro ainda que Padre Paulino
Baldassari foi quem defendeu a presença da primeira
reserva extrativista no nosso Estado, antes

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ����	 ����



mesmo de Chico Mendes, quando foi feita a
desapropriação do Seringal Guanabara, do qual o
Senador Nabor Júnior também é conhecedor. Lá
havia um conflito entre os fazendeiros, os
seringalistas e os seringueiros, que queriam um
modelo de vida adequado, justo e respeitável na
região. Padre Paulino os defendeu; houve o
entendimento e a desapropriação do Seringal
Guanabara, que constitui a semente de uma reserva
extrativista, tendo sido muito bem defendida por
Chico Mendes depois.

Acredito ser um assunto que a Senadora Marina
Silva defenda com toda a clareza e propriedade;
entretanto, faço questão de prestar essa homenagem
a um patrimônio da Amazônia brasileira que, com
certeza, é importante para o futuro das gerações que
virão.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Ouço V.
Exª com prazer.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) –
Senador Tião Viana, V. Exª faz um pronunciamento
importante, transcrevendo inclusive uma carta de um
defensor da Amazônia. Quando se fala em Amazônia,
passa-se a impressão para o resto do País e para o
mundo que a Amazônia só tem um ecossistema;
parece que só tem matas, seringais. Isso não é
verdade. Em nosso Estado de Roraima, dois terços,
aproximadamente, são campos naturais que
chamamos de lavrados, semelhantes aos cerrados
do Centro-Oeste. No extremo norte, na fronteira com
a Venezuela e a Guiana, há uma região montanhosa,
onde se situa, inclusive, um dos maiores picos do
nosso País que é o Monte Roraima. Na verdade, é
preciso que o Governo Federal e nós, Senadores,
pensemos em colaborar para uma proposta de
desenvolvimento sustentado para a Amazônia que
desmistifique essa realidade – posta por alguns de
maneira exagerada – de que a Região está sofrendo
essa tão falada devastação de cerca de 14% a 15%,
salvo engano, que o INPE demonstrou, não
esclarecendo que muitas vezes essas fotos
representam áreas que há muito tempo já foram
desmatadas e ocupadas por plantações – roça ou
pecuária. Finalizando, associo-me à defesa da
Amazônia. E quero observar, Senador Tião Viana,
que nós, da Amazônia – V. Exª, do Acre, e eu, de
Roraima – devemos mostrar a realidade sob estes
aspectos: seus diversos ecossistemas e a
possibilidade inteligente de explorarmos os recursos
da Amazônia sem degradá-la. Muito obrigado.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
ao ilustre Senador Mozarildo Cavalcanti o aparte que

é uma contribuição à tese chamada Amazônia
Brasileira, parte fundamental da soberania do nosso
País. Acredito, Senador, comungando com V. Exª,
que, para a Amazônia, o que falta mesmo é a
definição formal do zoneamento agroflorestal que
defina o que deve ser explorado, com a inteligência
pertinente. Há lugar para pecuária, agricultura,
seringal e para todo tipo de desenvolvimento na
Amazônia. Precisamos do estabelecimento de uma
política pública oficial do Governo Federal, em
parceria com os Estados, determinando ali a geração
de um desenvolvimento humano à altura da própria
dimensão do homem, que orgulhe o Brasil e não
abale um ambiente de proteção natural tão
fundamental para o Planeta.

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB – MS) – Permite-me
V. Ex.ª um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Com
imenso prazer, Senador.

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB – MS) – Senador,
estou acompanhando o seu pronunciamento e quero
me associar às homenagens prestadas por V. Exª ao
Padre Paulino. Somente um padre, um cidadão que
vive na Amazônia, em contato direto com a natureza
virgem, pode ter um sentimento tão perfeito de
preservação do meio em que vive. Estou de pleno
acordo com V. Exª. A Amazônia deve ser ocupada a
serviço do homem, sem ser destruída. A terra –
refiro-me às regiões de campo – deve ser ocupada de
acordo com a sua qualidade de produção. Toda a vida
eu entendi que a devastação da Amazônia para
determinados tipos de produção seria inútil. Nós
devemos explorar aquela Região de acordo com o
que ela é: em minérios, em madeiras renováveis, mas
temos a responsabilidade de meditar seriamente
sobre o que é bom para ela e o que é bom para o
Brasil. Meus parabéns.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
ao ilustre Senador a contribuição.

Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar se
ainda resta tempo para ler mais um breve trecho.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
dispõe ainda de três minutos, Senador.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Cito uma
manifestação de uma figura admirável do Planeta, o
ilustre escritor, romancista, Gabriel Garcia Marques,
que se manifestou no jornal Folha de S.Paulo, no
último sábado, se dirigindo especialmente às
pessoas de menos de 40 anos e afirmando as
“Ilusões para o século XXI”. Gabriel Garcia Marques
cita o seguinte:
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O escritor italiano Giovani Papini enfureceu
nossos avós, nos anos quarenta, com uma frase
envenenada: “A América foi feita com as sobras
da Europa”. Hoje temos razões para suspeitar não
apenas que isso seja verdade, mas também –
mais triste ainda – que a culpa seja nossa.

Simón Bolívar já o havia previsto. Ele
quis criar em nós a consciência de uma
identidade própria em uma passagem genial
de sua Carta da Jamaica: “Somos um
pequeno gênero humano”. Sonhava, e
assim o disse, que fôssemos a pátria
grande, a mais poderosa e a mais unida da
Terra. No fim de seus dias, mortificado por
uma dívida com os ingleses – a qual não
acabamos de pagar – e atormentado pelos
franceses, que tratavam de lhe vender os
restolhos de sua revolução, suplicou-lhes
exasperado: “Deixe-nos fazer tranqüilos
nossa Idade Média”.

Acabamos por nos tornar um
laboratório de ilusões falidas. Nossa maior
virtude é a criatividade; no entanto, não
temos feito muito mais do que viver de
doutrinas requentadas e guerras alheias,
herdeiros de um Cristóvão Colombo
desventurado, que nos encontrou casual-
mente quanto estava à procura das Índias.

Até poucos anos atrás, era mais fácil
nos conhecer melhor no Quartier Latin de
Paris do que em qualquer um de nossos
países. Nos botecos de Saint-
Germain-des-Près, trocáva- mos serestas de
Chapultepec por ventanias de Comodoro
Rivadavia, caldinhos de canglo de Pablo
Neruda por entardeceres do Caribe, nostal-
gias de um mundo idílico e remoto, onde
havíamos nascido sem nos perguntar quem
éramos. Hoje, percebemos, ninguém se
surpreende que tenhamos tido que cruzar o
vasto Atlântico para nos encontrarmos com
nós mesmos em Paris.

A vocês, sonhadores com menos de 40
anos, corresponde a tarefa histórica de
reparar essas enormes distorções. Lembrem-
se de que as coisas deste mundo, dos
transplantes de coração aos quartetos de
Beethoven, estiveram na mente de seus
criadores antes de estar na realidade. Não
esperem nada do Século XXI, pois é o Século
XXI que espera tudo de vocês. É um século
que não chega pronto de fábrica, mas, sim,
pronto para ser forjado por vocês à nossa
imagem e semelhança. Ele só será glorioso e
nosso à medida que vocês sejam capazes de
imaginá-lo.

A meu ver, Sr. Presidente, é fundamental
registrar essas palavras nos Anais deste Senado.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Permite-me
V. Exª um aparte, com a aquiescência da Mesa?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Concedo o
aparte a V. Exª.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Serei breve,
ainda porque o tempo de V. Exª está completamente
esgotado. Senador, eu não poderia, nesta cruzada que
V. Exª está despontando – e sendo eu também
integrante da Amazônia Ocidental –, deixar de solicitar a
V. Exª que juntasse à dos colegas que já o apartearam
também a voz do meu Estado. Estaremos solidários
naquilo que nos parece justo, inclusive na homenagem
que V. Exª presta ao religioso. Cumprimentos, Senador
Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço o
aparte ao ilustre Senador Bernardo Cabral, referência
que é para todos nós da Amazônia no campo ético e na
política que queremos construir para a região.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

ORDEM DOS SERVOS DE MARIA

Igreja Matriz
Rua Avelino Chaves nº 1500
CEP 69940-000

Sena Madureira
19-2-99

Caríssimo e Excelentíssimo amigo Senador Tião Viana,

Saudações cordiais e sinceras. Soube dos jornais e das
notícias nacionais e internacionais que a destruição da
floresta amazônica continua, só no nosso Acre teve uma certa
parada.

Agora estamos no tempo das chuvas e, realmente, não
noto movimento de grandes carretas exportando ilegalmente o
mogno que é a maior fonte de nossa riqueza nos nossos
tempos. Mas realmente estou muito preocupado que não há de
verdade interesse nos órgãos públicos como o (Ibama e o Incra)
de por fim à grande devastação que está realmente
descontrolando tudo.

Tivemos uma alagação em janeiro que em 43 anos de Acre
numa tinha visto.

Em 1998 tivemos uma seca tão prolongada e igarapés
secando e rios alcançando um nível baixo de água nunca visto. É
preciso que o bom amigo, com a Senadora Marina, gritem bem
forte no Senado em favor da preservação da floresta e do meio
ambiente. Saiba que quem destrói mais florestas é o Incra porque
desapropria grandes seringais, ricos de castanheiras bonitas e de
ricas seringueiras e preciosas madeiras de mogno, cerejeira, entrega
os lotes a colonos que sem outras facilidades, sem financiamentos
para a aquisição de ferramentas, sem recursos próprios para o
auto-financiamento de insumos necessários, sem estradas
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em condições de escoamento de suas pequenas produções,
acabam por derrubar tudo e depois vendem para os fazendeiros
e vão atrás de outros lotes para fazer a mesma coisa, como
aconteceu no bonito seringal de São Pedro de Ico no rio Laco.
Peço a bondade de alertar a opinião nacional e internacional do
que está acontecendo e está debaixo dos panos, especialmente
na Amazônia que necessita de outras vozes corajosas, vozes
que consigam levantar junto com as vozes já existentes
principalmente agora, de modo especial quando a cotação do
dólar está em alta.

Outra coisa, queria pedir de averiguar onde está toda a
madeira preciosa que foi apreendida pela Federal e pelo Ibama e
por que deve ficar apodrecendo como a madeira dos Palmares no
alto do Laco e outras infinitas quantidades de madeira apreendidas.

Num primeiro momento, eu recorri a Juíza Denise
pedindo que a madeira fosse doada à Prefeitura de Sena
Madureira, mas a Companhia Ferreira recorreu ao Tribunal
Superior de Brasília e, enfim, não deu em nada... e a madeira
tão preciosa apodrecendo e o nosso Estado pobre perdendo em
modo tão mesquinho suas riquezas. Seria bom reivindicar toda
esta madeira e fazer móveis para exportar, entrando para o
Estado uma quantia preciosa de dólares.

Quanto a dar licença de certas madeiras, ter muito cuidado
que vão pedir licença de tirar 400 metros de mogno e depois
tiram 40 mil como já aconteceu. Amigo Tião, tem que lutar por
uma reforma agrária verdadeira e não como a do Incra que é
uma reforma fantasma. Este ano, com uma bancada forte no
Senado desejo que se tomem verdadeiras medidas para coibir a
devastação e as grandes queimadas nos campos Braquiária. Tem
tanto lugar no Brasil para fazer campo, sem destruir esta mata
maravilhosa, tão rica, tão bonita e que realmente é o pulmão da
terra. É verdade que a gente deve viver, mas também é verdade
que as milhares de castanheiras que foram destruídas produziam
dez vezes mais proteínas que toda a proteína animal de todo o
gado do Acre. Sacrificamos dez proteínas vegetais muito mais
sadias para comer uma vitamina animal.

Querido amigo Tião confio mesmo que o Senhor será o
meu alto-fatante que troveja lá no Senado enquanto eu grito
dentro da selva. Escutei alguns pronunciamentos do Senhor e
gostei muito e espero que todo o alarme que eu der tenha
repercussão em Brasília para o bem do nosso povo e nosso
planeta terra.

Um grande abraço

Paulino Baldassari

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Com a
palavra o Senador Luiz Estevão. (Pausa.)

Com a palavra o Senador José Eduardo Dutra.
(Pausa.)

Com a palavra o Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
assunto que me traz hoje à tribuna gira em torno de
um problema que afeta, sem distinção, todos os
brasileiros. Trata-se do excesso de burocracia que
ainda inferniza o dia-a-dia de todos os segmentos da

sociedade brasileira. Não há cidadão neste País que
não tenha enfrentado, uma vez sequer, a espera em
uma fila para conseguir um documento, um carimbo,
uma assinatura.

Lembro-me de uma matéria publicada pelo jornal
O Estado de S. Paulo, um tempo atrás, sobre o
impacto da burocracia no setor industrial brasileiro.
Naquela ocasião, o Presidente do Sindicato das Micro
e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo, Sr.
Joseph Couri, contabilizava um dispêndio de 40% do
total de horas trabalhadas nas empresas para tratar
de questões burocráticas.

Um exemplo da burocracia, segundo o Sr. Couri,
estava representado na revista IOB – Informações
Objetivas, que, no ano de 1996, havia publicado
nada menos que 3.800 páginas com alterações na
legislação tributária brasileira.

Há alguns anos, a Trevisan Consultores fez uma
pesquisa entre as empresas para as quais presta
assessoria, a fim de saber quantos funcionários de
cada uma delas trabalhava exclusivamente para
atender às exigências burocráticas do Governo.
Chegou a números preocupantes. Em algumas
empresas, 13% dos funcionários se ocupavam
exclusivamente de cuidar de procedimentos impostos
pelos Governos Federal, Estadual e Municipal.

O problema é considerado tão grave que já foi
apontado em um relatório do Banco Mundial como
um dos fatores que tornam os produtos brasileiros
mais caros. Em certos segmentos da indústria, como
na área de máquinas, os empresários chegam a
perder quase 30% do tempo de trabalho para cuidar
de questões impostas pela burocracia. Ora, Sr.
Presidente, esse é um tempo roubado à produção. A
conseqüência é visível para todos: a burocracia na
indústria está encarecendo desnecessariamente os
produtos nacionais e prejudicando, no contexto
internacional, a competitividade comercial brasileira.

Essa mesma matéria publicada no jornal O
Estado de S. Paulo , a que estou fazendo referência,
traz o depoimento do Sr. Álvares Romi, empresário de
uma indústria de bens de capital, que reclama do
tempo despendido e do número de funcionários
envolvidos com questões burocráticas. Sua empresa
chega a ter oito advogados, número inconcebível em
qualquer lugar do mundo para uma indústria do porte
da sua. Reproduzo parte de seu depoimento, para
termos bem a idéia de onde se localiza um dos focos
do cipoal da burocracia. Diz o senhor Romi:

Nossa legislação é tão ampla e tão
confusa que boa parte do nosso tempo é
dedicado a questões que não têm a ver com
a produção. A instabilidade das nossas leis
dificulta a administração, pois, enquanto
trabalhamos para entendê-las, elas estão
em permanente mudança.
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O excesso de burocracia na área federal tem
perpetuado algumas injustiças flagrantes. É o caso de
milhares de brasileiros que esperam por até seis
meses para tirar seus nomes do Cadastro de
Inadimplentes do Setor Público – o tão temido Cadin.
Quem faz essa denúncia é o jornal O Globo , de 4 de
junho de 1998.

Segundo consta da matéria do jornal, 90% dos
clientes de advogados e contadores ouvidos pela
reportagem caem na teia do Cadin injustamente. Se
acontece de o contribuinte errar o preenchimento da
guia por um número; ou se pagar um centavo a menos;
ou se, ainda, pagar antecipadamente um imposto que
venceria em dia posterior, a Receita recebe o
pagamento, mas continua pendente o débito do
contribuinte. E se inicia, então, um interminável périplo
para consertar um pequeno erro ou esclarecer um
pagamento feito, o que costuma se estender por cinco
ou seis meses.

Para não terem de esperar por longo tempo a
liberação do nome de sua empresa do Cadin e evitarem
prejuízos maiores, muitos empresários tomam um
atalho rápido, porém dispendioso, e decidem pagar o
imposto pela segunda vez. Ora, Sr. Presidente, é
claríssimo e fora de questão que cabe ao inadimplente
regularizar sua situação com o Fisco; o que é
inaceitável e inconcebível é a burocracia da
Administração Púbica dificultar e tornar tardo tal
procedimento.

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB – MS) – V. Exª me
permite um aparte, nobre Senador Carlos Patrocínio?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Pois não, nobre Senador Lúdio Coelho.

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB – MS) – O discurso
de V. Exª é absolutamente oportuno. É verdade que a
burocracia traz um prejuízo enorme às nações em
estágio de desenvolvimento como o nosso. Vou dar
um exemplo: como minha Carteira de Identidade está
um pouco usada – como eu mesmo –, solicitei à
minha secretária que se informasse a respeito da
troca do documento. Para minha surpresa, eu
necessitaria apresentar minha certidão de
casamento original, tirada há mais de 50 anos.
Comentei com minha mulher que eu ficarei com
aquela carteira velha mesmo, que agüentará mais um
pouco, mesmo porque não devo usá-la por muito
tempo mais. Apenas para trocar a Carteira de
Identidade, me exigiram isso.. É fantástica a
inutilidade da burocracia brasileira. Faz muito bem V.
Exª em alertar a Nação sobre o tema.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço o aparte muito oportuno do eminente

Senador Lúdio Coelho, que cita um exemplo clássico.
Inclusive devo dizer-lhe que o mesmo acontece comigo,
Senador Lúdio Coelho; também já enfrentei esse
problema. A minha carteira de identidade se esfacelou
pelo uso constante, posto que já se vão mais de 35
anos desde que sua expedição – era eu ainda menor de
idade, sendo a única Carteira de Identidade que tive.
Dessa forma, como encontrei todos os obstáculos para
tirar uma segunda via da carteira, estou usando a
minha carteira do Senado Federal.

Existem ainda outros pormenores, eminente
Senador: por esses dias, registrou-se em minha conta
telefônica uma cobrança indevida, rotulando um
telefone residencial como comercial. Tentei dirimir
essa dúvida, mas verifiquei que é muito melhor pagar.
Como é preciso delegar essa tarefa a outros, é melhor
pagar a conta, mesmo porque não temos como ficar
reclamando.

Ainda ontem, assisti a uma reportagem no
Fantástico sobre aquelas pessoas que reclamam
porque ainda não receberam seus telefones e outros
utensílios domésticos comprados há mais de cinco ou
seis anos. Normalmente, os postos de atendimento ao
cliente pedem para que estes esperem um minuto para
serem atendidos. O fato é que o cliente espera cinco ou
dez minutos e a resposta é sempre negativa.

Eminente Senador Lúdio Coelho, acredito que
devemos despender algum esforço para diminuir
essa burocracia que emperra, muitas vezes, a
atividade econômica do nosso País e passa a ser um
dos fatores do custo Brasil, conforme pretendo
demonstrar nas linhas que se seguem.

Retomo a leitura do meu pronunciamento, Sr.
Presidente.

Não é sem razão que adjetivos como pesado, lento
e ineficiente sejam aplicados costumeiramente ao
Estado brasileiro. Muitas dessas pechas, podemos estar
certos, deve-se ao excesso de burocracia e de
regulamentação que tomaram de assalto os serviços
públicos.

A propósito, quero relatar um pequeno fato,
aproveitado por Abram Szajman, presidente da
Federação do Comércio do Estado de São Paulo,
como mote para escrever interessante artigo no
jornal Folha de São Paulo, de 29 de janeiro de 1998.
Trata-se de um episódio singelo, porém intrigante.
Imaginam os senhores quanto poderá pesar, em quilos,
um jornal ou um tablóide? Pois bem, a volumosa
edição do Diário Oficial da União do dia 19 de
dezembro de 1997 foi posta na balança e o fiel cravou
exatos 5 quilos e 270 gramas. Todo esse peso trazia
apenas atos administrativos dos Poderes Executivo
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e Judiciário, sem anúncios. O Diário Oficial desse
dia ganhou posição no livros dos recordes, o
Guinnes, como o jornal tablóide com maior número de
páginas de todos os tempos do mundo: duas mil
cento e vinte, ao todo.

Para Abram Szajman, esse não é um recorde
honroso. É, sim, “um triste marco emblemático da
anacrônica concepção de que governar é usar a
famosa caneta para assinar decretos e portarias,
para nomear e demitir”. Para esse empresário, temos
de nos livrar da cultura do amanuense, “que exige
selos, carimbos, atestados, declarações, certidões,
cópias em segunda, terceira ou mais vias de tudo e
que infesta a administração pública, em todas as
esferas, desde os tempos de D. João VI.”

O ex-ministro da desburocratização, o saudoso
Hélio Beltrão, costumava comparar a burocracia à
figura mitológica da Hidra de Lerna, serpente de sete
cabeças que tinha a capacidade de fazer renascer
suas cabeças tão logo eram cortadas. Ele foi um
batalhador incansável, em toda a sua vida pública, no
combate à burocracia. O programa de desburocra-
tização que comandou durante o Governo Figuei-
redo, de 1979 a 1985, arejou o Brasil com idéias
inovadoras que beneficiam até hoje o cotidiano de
milhares de brasileiros. Permito-me mencionar apenas
duas delas espalhadas pelo Brasil inteiro: o Estatuto
da Microempresa e o Juizado de Pequenas Causas.

Fez muito mais o ex-Ministro Beltrão para
dinamizar a pesada máquina governamental e para
aliviar a vida do cidadão do excesso de exigências e
controles burocráticos. Mas a burocracia cresce, neste
País, como erva daninha em solo fértil, e assistimos,
nesses 14 anos que nos separam dos últimos atos do
ex-ministro, a um desastroso retrocesso. Muitos
atestados, certidões e procedimentos eliminados pelo
Programa Nacional de Desburocratização foram
ressuscitados ao longo desse tempo, como o atestado
de bons antecedentes, as certidões negativas de
impostos, o reconhecimento de firma e a autenticação
de documentos em repartições públicas federais.

Em vista do que venho expondo no decorrer
deste pronunciamento, Sr. Presidente, manifesto
minha convicção de que o Brasil precisa
urgentemente de um programa de combate aos
excessos de burocracia. Se na década de oitenta,
mesmo sob as restrições do regime militar, tiveram
êxito os programas de desburocratização, mais razão
teríamos hoje para acreditar no sucesso de um
conjunto de ações contra a burocracia.

Temos de considerar que os governos
democráticos pouco fizeram para dar continuidade ao

que se havia conseguido no Governo Figueiredo. E
temos de entender que a desburocratização é um
processo e, como tal, não se faz de uma só vez. Não
é uma operação instantânea, com data e hora para
acabar. O processo é incessante e contínuo.

Creio, Sr. Presidente, estar defendendo uma
aspiração que não é só minha. É uma aspiração de
todos os brasileiros, compartilhada por todos os
cidadãos deste País, desde o mais humilde
trabalhador até o empresário mais poderoso.

A burocracia é uma doença que contamina
todos os setores da vida nacional. Não podemos nos
esquecer de que o cipoal burocrático é parte
importante do que se convencionou chamar de custo
Brasil. Numa época de abertura econômica e
globalização dos mercados, nação alguma pode
desprezar a onerosidade que o sistema de custos
indiretos imprime ao preço final dos seus produtos.
Competidores estrangeiros, livres de fatores
extramercado, como o peso advindo do excesso de
burocracia, terão muito mais chance de tornar seus
produtos competitivos diante dos nacionais. Não é
isso que queremos para o Brasil, com certeza!

Finalizo este pronunciamento, na esperança de
que as instâncias de Governo brasileiras se
sensibilizem para a necessidade de empreendermos
já um programa nacional de desburocratização, que
retire do caminho de nosso desenvolvimento um dos
entraves mais daninhos e perniciosos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra o Senador Leomar Quintanilha. (Pausa.)

Tem a palavra o Senador Sebastião Rocha, por
cessão da Senadora Heloísa Helena. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Siqueira Campos, para uma comunicação inadiável,
pelo prazo de cinco minutos, nos termos do art. 14,
inciso VII, do Regimento Interno.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nobres Colegas Senadores,
o último blecaute, ou apagão – como vem sendo
denominado pela imprensa –, tornou-se não só um
transtorno, mas um assunto de grande interesse para a
população brasileira. É exatamente esse tema que me
motiva a trazer a esta Casa a nossa fé e crença no
tamanho da contribuição que o Estado do Tocantins
pode dar a este País, principalmente nas questões
energéticas e de recursos hídricos.
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Sr. Presidente, dos próximos dez investimentos
a serem realizados na área de recursos hídricos, das
próximas dez grandes hidrelétricas a serem construídas
neste País, cinco delas estarão no rio Tocantins. Temos
as usinas hidrelétricas de Tucuruí e Serra da Mesa; em
construção, está a Usina Luís Eduardo Magalhães e
ainda teremos cinco outras hidrelétricas, todas elas
aproveitando o rio Tocantins, que é, na verdade, uma
das grandes veias da economia tocantinense. A usina
Luís Eduardo Magalhães, que está em construção, traz
para o País uma experiência nova, que entra no debate
sobre a privatização.

É nesse ponto que assinalo, como brasileiro, a
minha preocupação, porque vejo este País privatizar
usinas hidrelétricas que foram construídas por preços
maiores do que aqueles orçados pela União, com
atrasos de cinco ou dez anos, com grandes prejuízos e
interrupção de obras. E tudo isso com desperdício de
dinheiro público.

O Estado do Tocantins, que ainda em 1989 privatizou
o seu sistema de distribuição de energia elétrica, trouxe
para o País uma experiência nova com a construção da
usina Luís Eduardo Magalhães, exatamente porque a
concessão para a sua construção sofreu um processo de
privatização antes do início de suas obras.

Detectamos, de imediato, uma grande redução
nos preços dos estudos de impacto ambiental, uma
grande redução dos preços dos estudos de viabilidade
econômica e também de todos os estudos que
envolvem a construção de um projeto tão importante
que está trazendo para o Tocantins investimentos da
ordem de US$1,3 bilhão.

Assim, Sr. Presidente, formou-se um vultoso
consórcio de empresas privadas, estrangeiras e
nacionais, e a usina vem sendo construída dentro de um
prazo que será respeitado de menos de quatro anos.
Conseqüentemente, haverá um grande reservatório de
água, com extensão de 180 Km de comprimento por 8 Km
de largura, que vai banhar Palmas, a mais nova Capital
deste País, promovendo outros projetos, fortalecendo a
economia da Região e disciplinando o uso das águas. O
Estado do Tocantins, pois, é realmente uma esperança
para o Brasil.

Eu gostaria de registrar, Sr.Presidente, a visão e o
sentimento de fé no crescimento deste País. A
importância da construção da Usina Luis Eduardo
Magalhães foi tanta que o próprio Governo do Distrito
Federal, ainda na gestão do eminente Professor
Cristovam Buarque, antevendo a relevância da obra
para Brasília, fez com que a CEB se tornasse uma das
acionistas deste projeto, garantido ao Distrito Federal

energia elétrica, com uma tarifa diferenciada e a
participação nesse investimento, que já é um êxito,
porque está gerando mais de dois mil empregos,
contribuindo com a economia deste País, principalmente
quando um dos seus maiores problemas é exatamente o
desemprego.

Portanto, Sr. Presidente, com ações como essa,
com construções de usinas hidrelétricas, que buscam o
investimento e a parceria do capital privado,
desonerando a União, fazendo com que as obras
cumpram seu cronograma físico, o Estado do Tocantins
tem muito a oferecer a este País. Como disse, serão
outras cinco grandes hidrelétricas que farão com que o
povo brasileiro possa, não só usufruir das águas dos
grandes reservatórios, mas também da estabilidade no
sistema energético, evitando os transtornos que vimos
com o “apagão”, o grande blecaute que este País
sofreu.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo a
palavra por 20 minutos ao Senador Lauro Campos.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 1957
comecei a escrever um trabalho sobre a inflação que,
seis anos depois, foi minha tese de concurso para
professor catedrático, intitulada: “Inflação: ideologia e
realidade.” A partir daí jamais abandonei, desertei esse
tema que é hoje objeto deste meu modesto discurso.

O fetichismo seria uma forma de pensamento
pré-lógico, por meio do qual os homens atribuem
poderes mágicos a seres ou a fenômenos que passam
a influenciar ou a comandar a nossa existência. Na falta
de conhecimento de relações de causa e efeito, a
mente humana estabeleceria relações de “contigüidade
e de participação” entre os acontecimentos. A palavra
fetichismo vem de feitiço, termo que os portugueses
aprenderam na África, no século XV. Os economistas
neoliberais são os novos feiticeiros, os mágicos de
nossa era.

Quanto se compara a inflação a um dragão, ser
fantástico com poderes formidáveis sobre a sociedade,
criatura que não foi produzida por nós e que passa a nos
governar, percebe-se o caráter mágico do fenômeno
inflacionário. Como inimigo “externo”, a inflação deve ser
combatida por todos, povo e Governo, que se sentem
ameaçados pelo fetiche, isto é, por um fenômeno social
cujas causas reais ficaram incompreensíveis, permitindo
que fosse atribuída à inflação vida e movimentos
próprios, poderes que se voltam contra a sociedade.
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A inflação, ao ser definida como elevação de
índice de preços, permite que o fetichismo se
objetifique, que Governo e sociedade passem a de-
clarar uma guerra sem tréguas contra um índice.

Contido o índice, a sociedade fetichista terá
saído vitoriosa da luta contra o moinho de vento que
ela própria criou. “No combate à inflação travado no
Brasil, os Senhores empregam a redução do
consumo ou a adulteração do índice de preços?” –
indagou um Ministro das Finanças de país vizinho de
passagem pelo Brasil na década de 50.

Quando o preço do prosaico chuchu se
mostrava bastante estável, os tecnocratas atribuíram
um enorme peso ao vegetal na composição do índice
de inflação. Assim, o chuchu combateu a inflação e
deu estabilidade ao poderoso Governo brasileiro
durante longo tempo. De repente, o preço do chuchu
disparou, tornou-se uma ameaça à estabilidade
pátria e à segurança nacional. Os espertos
economistas eliminaram o chuchu do índice e
colheram os louros pela nova vitória contra a
inflação...

Mascarar a elevação do índice de preços,
vencer a inflação sem alterar as relações sociais que
deram origem ao fenômeno, deixar de perceber que
são as lutas das classes e dos segmentos da
sociedade em torno de seus respectivos poderes de
compra que usam, entre vários instrumentos, a
elevação de preços, é preparar o caminho por onde
marcha o dragão inflacionário ou seus
representantes. Só um Governo que expressa os
interesses de banqueiros, de industriais, de todos que
se beneficiam da elevação dos preços das
mercadorias que eles vendem é capaz de
institucionalizar a inflação.

Mas é possível substituir a inflação por
instrumentos não monetários que provoquem efeitos
sociais ainda mais perversos do que aqueles que a
inflação produzia. Como a única mercadoria que não
entra jamais no índice geral de preços é a força de
trabalho, só o salário deveria estar isento de culpa
pela inflação. Mas, volta e meia os porta-vozes dos
interesses da burguesia, os economistas públicos e
privados, por um mecanismo de projeção
psicanalítica, lançam no reajuste de salários a culpa
pela misteriosa inflação. O mesmo raciocínio
“pré-lógico” que leva a sociedade capitalista a mover
uma guerra permanente contra o índice de preços,
permite que lógica neoliberal atribua aos
trabalhadores a culpa por seu desemprego. Para
“provar” que são os trabalhadores os culpados pelo
desemprego os neoliberais recorrem na era da
eficiência e dos incrementos de produtividade, a “lei
de rendimentos decrescentes”... Afirmam os

neoliberais que o aumento do volume de emprego
traz consigo a redução dos rendimentos, das
unidades de trabalho sucessivamente contratadas.
Como cada trabalhador e empregado produz menos
do que o anterior, o volume de emprego só podem
crescer se os trabalhadores consentirem na redução
de seus salários. A lei dos rendimentos decrescentes
conseguiu dar forma “de lei física, técnica, psicológica
e econômica” – Samuelsen – ao desejo dos
empregadores de reduzir os salários. Para isto o
mundo foi invertido e a dinâmica capitalista, o
aumento constante da produtividade do trabalho, é
transformado em rendimentos decrescentes. E coroa
o absurdo erigido em lei com um cinismo: Como se
trata de um mercado livre, liberal, ninguém pode
obrigar um trabalhador a se empregar contra a sua
vontade. Como os rendimentos decrescentes levam o
produto “marginal do trabalho a próximo de zero”, os
trabalhadores devem se inclinar a lógica do mercado
e aceitar um salário equivalente, isto é, zero ou
próximo de zero. Se eles não consentirem em receber
quase zero ou zero, eles não trabalham porque não
querem, porque não aceitam as determinações do
mercado e de suas “leis”. Por isto, Pigou escreveu
que “salário zero ou negativo assegura o pleno
emprego continuamente”. Se os trabalhadores não
quiserem consentir em trabalhar for nothing, como
disse Alfred Marshall, ou por salário negativo, são
eles os culpados pelo seu desemprego.

Se a inflação é definida como a elevação do
índice de preços, como se pode atribuí-la ao reajuste
de salários se a mercadoria força de trabalho, cujo
preço é o salário, é a única mercadoria que jamais
entrou em qualquer índice “geral” de preços? Se a
mercadoria força de trabalho não entra na
composição do índice de inflação, ela não pode
jamais ser culpada pela elevação do índice. A
elevação de salários só se faz como reajuste, isto é,
após a elevação do índice de preços das outras
mercadorias, excetuada a força de trabalho.

Como o combate à elevação do índice ficou,
fetichistamente, mais importante que a ação social
sobre salários, taxa de juros, lucros, taxa de câmbio, os
Governos burgueses desenvolveram um arsenal de
medidas que substituem a inflação por outros
mecanismos perversos que não alteram o índice de
preços. Assim, tornou-se possível elevar juros, lucros,
rendas não ganhas e reduzir salários e vencimentos,
sem alterar o índice de preços, sem inflacionar o
sistema.

Quando o Governo impede a elevação de preços,
subsidiando os preços das mercadorias que ameaçam
subir, o índice de preços não se eleva. Os produtores
de bombril, de autopeças, d e l e i t e e d e r i v a-
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d o s d e p etróleo etc passam a se apropriar de duas
receitas: a proveniente da venda de suas mercadorias e
uma outra recebida como subsídio. Em vez de suas
receitas e lucros terem se elevado em decorrência da
alta de preços da inflação, os lucros foram inflados pelos
subsídios. Quando os lucros se elevam por causa da
inflação, a araruta dos salários terá seu dia de mingau, a
data base de reposição das perdas salariais. Os subsí-
dios aos preços evita a “inflação” mas é socialmente
mais perniciosa do que ela porque, não se expressando
no índice de preços, não ensejam qualquer reajuste de
salários. Os lucros, contudo, se elevam e os gastos do
Governo em subsídios provocam o aumento da dívida
pública. Os preços subsidiados não subiram, a estabili-
dade foi conseguida, mas a dívida pública se elevou no
lugar dos preços. A inflação mudou de forma e se
trans- formou em aumento da dívida pública, iludindo
todos.

Para garantir a reprodução do capital, os gover-
nos instilam lucro no sistema, financiam pesquisas,
elevam o nível da demanda efetiva, estatizam custos
financeiros, fornecem empréstimos a juros subsidia-
dos, cobrem parte dos custos de transporte e arma-
zenagem, subsidiam preços, fornecem isenções tribu-
tárias, cobrem os custos de preparação de mão-
de-obra, custos de aposentadoria, de assistência
médico-hospitalar, arcam com parte do custo de
moradia, pagam os custos de proteção e segurança
dos capitais privados etc. Ao estatizar parte dos custos
privados, os governos permitem que, sem aumento de
preços, sem inflação, as receitas líquidas e os lucros
se elevem. O povo enfeitiçado embarca na ilusão da
estabilização de preços sem perceber que o dragão
inflacionário mudou de forma, que a inflação se
disfarçou em aumento da dívida pública que resulta
dos subsídios e da assunção de custos privados pelo
Governo. O “povo” brasileiro que festejou mais de
quatro anos de índice de preços congelado não
percebeu que sua dívida pública se elevou, durante a
festa, para mais de R$400 bilhões a serem pagos
pelos felizes e alienados comedores de pescoço, asas
de frango e de iogurte também.

Uma outra parte da inflação brasileira se
encontra escondida na barriga da dívida externa
brasileira. Os mágicos que sumiram com a inflação
de 47% ao mês, inflação vigente ao tempo de FHC
Ministro, não explicaram que a prestidigitação con-
sistiu também em achatar os preços internos e seu
índice por meio de subsídios às mercadorias impor-
tadas. Ao fixar a taxa de câmbio adequada para
baixar os preços das mercadorias importadas,
aumentando a oferta interna, levando industriais e
comerciantes à falência e trabalhadores ao
desemprego, a inflação brasileira foi estabilizada,
não só por meio do aumento da dívida pública, como

também pela elevação da dívida externa. Quais os
limites da mágica? Até quando o fetichismo enganador
poderia reinar? A prática deu as respostas: enquanto o
serviço da dívida pública, isto é, a taxa de juros paga
pelo Governo aos carregadores de seus papéis
pudesse ser honrada, enquanto novos compradores
se apresentassem para comprar papéis do governo,
parece que a mágica poderia continuar enganando os
espectadores por meio da telepropaganda. O preço do
espetáculo tornou-se insustentável quando o Governo
fetichista, conduzido pelas forças que ele próprio
desencadeou, sentiu-se obrigado a elevar a taxa de
juros a 49% ao ano. Não adiantava mais continuar
tentando secar o mar das pressões inflacionárias com
o dedal de água carreado da saúde, da educação, das
despesas com pessoal (funcionários), da classe dos
aposentados, com cortes no âmbito social e outras
perversidades “necessárias”. O controle do índice
mostra seu caráter fetichista ao exigir o sacrifício da vida,
dos empregos e da produção em nome da estabilização
do índice totêmico em plena modernidade.

O aumento da dívida externa, decorrente do
combate fernandino à inflação, imporia um outro limite
ao aumento do componente importado da oferta
interna de mercadorias. Reduziram-se as reservas em
dólar volátil e a oferta de novos empréstimos externos
que eram indispensáveis para manter o combate
mágico da inflação por meio do componente
importado e do aumento da dívida externa. O Governo
brasileiro não só escancarou nossos mercados à
produção externa, mas fez um dumping às avessas,
subsidiou os preços das importações. As mudanças
recentes na taxa de câmbio não decorreram de
divergências “teóricas” entre Malan, Franco, Xico
Lopes e Fraga: a taxa de câmbio saiu do controle de
qualquer autoridade monetária, fetichistamente
adquiriu um movimento próprio, animou-se. Quando as
reservas em dólar se esvaíram sem que novos
empréstimos externos fossem obtidos pelo Governo, o
déficit comercial e a manutenção da oferta de
importados a preços subsidiados não puderam ser
sustentados. A desvalorização cambial apenas
referendou o estran- gulamento externo que mostrava
o final do combate à inflação por meio do aumento da
dívida externa, das importações subsidiadas e do
aumento da oferta de mercadorias oferecidas aos
consumidores.

Como as dívidas pública e externa cresceram
no lugar da taxa de inflação, isto é, elas se elevaram
para que os preços não se elevassem, a taxa de
inflação perdeu seus dois principais instrumentos de
“controle”. A inflação mascarada até janeiro deste ano
deixa cair a máscara: a elevação de preços não
poderá ser contida nem por mais importações a
preços baixos, subsidiados pela valori- zação do real,
nem pelo enxugamento da base monetária que o au-
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mento da dívida pública realizava. A inflação
recupera sua autenticidade. Fica impossível manter a
taxa de câmbio imposta por Gustavo Franco porque
ela provocara um déficit na balança comercial que
não pôde ser mantido por falta de reservas em dólar e
de empréstimos externos adicionais. A briga em torno
da taxa de câmbio não teve razão de ser, a
desvalorização era uma imposição das contradições
que cresceram no ventre do Plano Real.

A volta da inflação autêntica, isto é, da inflação
que destruiu os mecanismo principais que a
disfarçavam, terá conseqüências políticas inéditas. O
feiticismo da inflação fez com que o Governo
brasileiro se legitimasse no seu produto, no seu
resultado, o êxito aparente do combate ao dragão
inflacionário. Aqueles eleitores que festejaram o êxito
do real acordarão da hipnose devendo, em média, 9
mil reais da soma das dívidas externa e pública per
capita, da PEA. Perceberão que foram enganados,
que a inflação brasileira não foi vencida, apenas
mudou de forma e agora se apresenta cobrando o
preço de sua ausência sustentada pelos aumentos
das dívidas externas, pública e social. A dívida do
Governo foi para com funcionários e trabalhadores, a
dívida decorrente da liquidação e liquefação do
patrimônio das Estatais, a dívida social representada
pela destruição dos serviços sociais, dos hospitais,
das escolas e das oportunidades de emprego.

Tudo isto se tornaria claro se o Governo
resolvesse “vomitar” a inflação, isto é, pagar todas as
dívidas que sustentaram o êxito de sua
prestidigitação.

É preciso que se reconheça que a elevação da
taxa de juros a mais de 40% ao ano, solução que
esterilizou qualquer possibilidade de investimento, de
empréstimos, de consumo a crédito, não foi o
resultado de uma escolha deliberada e suicida dos
tecnocratas neoliberais. A elevação dos juros significa
aumento de custo financeiro de produção, que produz
mais um efeito inflacionário. O combate à inflação por
meio do aumento da taxa de juros é, ele próprio,
inflacionário... Quando os instrumentos “normais” de
controle da inflação se esfacelaram, diante da
pressão inflacionária que a desvalorização cambial
inarredável impôs a uma economia dolarizada, a
solução final de combate à elevação do índice de
preços é a inexistência de mercadorias que entrem na
composição do índice fetichista ou a abolição dos
consumidores, a “eutanásia” (J.M. Keynes) dos
compradores. E nós estamos praticando a
“eutanásia” da sociedade, dos consumidores. O
enfeitiçamento global mostra que as coisas, os
índices, as taxas de câmbio, de juros, as mercadorias

e o dinheiro, que tinham adquirido o poder de até
eleger e reeleger Presidentes da República, é o mais
perigoso fenômeno de nossa sociedade. Há tempos,
Marx o denominou de “fetichismo das mercadorias”,
algo que os neoliberais não entendem e não
entenderão.

Ah, mas por que os Estados Unidos têm uma
taxa de inflação de apenas três ou quatro por cento
ao ano? Porque, entre outras coisas, a dívida pública
norte-americana é, hoje, de US$6 trilhões. Lá
também a dívida pública comeu o dragão
inflacionário. Até quando?

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador

Nabor Júnior, antes de conceder a palavra a V. Exª,
que é o próximo orador, solicito o seu apoio como
Secretário da Mesa (Pausa.)

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Pois
não.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Nabor Júnior.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 124, DE 1999

Estabelece normas de acesso ao
SIAFI – Sistema de Administração Finan-
ceira – e outros sistemas de informações de
órgãos públicos, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É facultado à sociedade acesso aos sistemas

de informações mantidos pela Administração Direta,
Indireta e Fundacional das esferas federal, estadual e
municipal, na forma prevista nesta lei.

Art. 2º Os sistemas federais ligados à Rede Serpro
estarão disponíveis a instituições e órgãos públicos,
entidades e organizações sociais relacionadas abaixo
por meio da formação e manutenção de Núcleos de
Disseminação de Informações ao Cidadão – NUDIC, a
serem implantados em todas as Delegacias Federais de
Controle.

§ 1º Os usuários habilitados a acessar os sistemas
federais de informações, ligados à Rede Serpro, são os
seguintes:

a) Governos estaduais e do Distrito Federal;
b) Assembléias Legislativas estaduais e do Distrito

Federal;
c) Câmaras Municipais;
d) Tribunal de Contas da União e dos Estados;
e) Membros do Poder Judiciário;
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f) Membros do Ministério Público Federal e
dos Estados;

g) Universidades públicas e privadas;

h) Órgãos de imprensa;

i) Entidades representativas de classe de
trabalhadores e empresários;

j) Conselhos profissionais de contabilidade,
economia, administração e engenharia e;

l) ONG – Organizações Não Governamentais,
cujo objeto social inclua o controle das despesas
públicas.

§ 2º Ficam excluídos do disposto no caput
deste artigo os sistemas de registro de informações
fiscais e funcionais individualizadas.

§ 3º Cada delegacia instalará terminais de
acesso à Rede Serpro, em número nunca inferior a
dois ou superior a vinte por delegacia, proporcio-
nalmente à população de cada Estado da Federação;
à exceção do Distrito Federal que disporá do número
máximo de terminais.

§ 4º As Delegacias Federais de Controle
permitirão a conexão dos sistemas de que trata este
artigo com os computadores ou redes das instituições
e órgãos públicos, entidades e organizações sociais
relacionadas no parágrafo 1º do artigo 2º.

§ 5º As Delegacias Federais de Controle farão
implantar até seis meses após a publicação desta lei
dois terminais de acesso à Rede Serpro em cada
Assembléia Legislativa Estadual.

§ 6º Fica o Poder Executivo autorizado a expedir
normas de funcionamento dos Nudic, sempre
respeitado o objetivo de ampliar e facilitar o acesso da
sociedade aos sistemas.

§ 7º Aos usuários relacionados no § 1º será
facultado acesso direto aos terminais dos Nudim,
através de senhas individualizadas, de perfil e nível
máximo.

Art. 3º As Delegacias Federais de Controle
oferecerão, de forma permanente, treinamentos
referentes ao Sistema de Administração Financeira
do Governo Federal – SIAFI.

Art. 4º Fica o Poder Executivo Federal
autorizado a expedir normas complementares sobre
o acesso ao Siafi, sempre no sentido de disciplinar as
atividades, sem antepor qualquer restrição.

Parágrafo único. Qualquer modificação a ser
introduzida no Siafi, na Tabela de Eventos e no Plano
de Contas será obrigatoriamente comunicada aos
usuários:

a) previamente, por meio do Subsistema
Comunica, e veiculada on line por prazo não inferior a
15 dias, e

b) publicada, pela Secretaria Federal de
Controle, em Instrução Normativa Mensal de Siafi,
com numeração própria e indicação de todas as
alterações ocorridas a cada mês.

Art. 5º A Secretaria do Tesouro Nacional
providenciará, até trinta dias após a publicação desta
lei, atribuição de perfil de Cadastrador Parcial a dois
servidores de cada um dos seguintes órgãos:

I – Senado Federal;
II – Câmara dos Deputados;
III – Tribunal de Contas da União;
IV – Procuradoria-Geral da República;
V – Justiça Eleitoral;
VI – Supremo Tribunal Federal; e
VII – Superior Tribunal de Justiça.
§ 1º Os cadastradores parciais de que trata este

artigo terão competência para habilitar no Sistema os
operadores:

a) da área da administração financeira ou
orçamentária interna, com perfil de execução e acesso
restrito a cada Unidade Gestora ou Órgão, a juízo da
administração;

b) das áreas fins, de consultoria ou assessoria, a
critério da administração, com perfil auditor, nível
máximo.

§ 2º O Presidente dos órgãos acima designarão
os cadastradores parciais, que terão, entre suas
atribuições, as de estender o perfil de cadastrador
parcial para as unidades administrativas regionais ou
setoriais, quando a natureza do órgão o exigir.

§ 3º Caberá, igualmente, ao Presidente dos
órgãos a que se refere o caput deste artigo expedir
normas complementares de acesso aos sistemas,
sempre direcionadas à ampliação do número de
usuários.

§ 4º Os órgãos de que trata este artigo
restringir-se-ão a conceder senha apenas a seus
servidores e agentes.

Art. 6º Ficam a Câmara dos Deputados, o
Senado Federal e o Tribunal de Contas da União
autorizados a requerer dos órgãos administradores
dos demais sistemas de informações da Administra-
ção Pública o treinamento, a conexão física, o acesso
lógico, respeitadas as impossibilidades técnicas, a
juízo do Centro de Informática e Processamento de
Dados do Senado Federal – PRODASEN.

Art. 7º Ficam os Poderes Legislativos Estaduais
e Municipais autorizados a exigir dos respecti-
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vos Poderes Executivos o acesso aos sistemas de
administração financeira e outros mantidos
pelo Poder Público, a juízo de cada Assembléia ou
Câmara, aplicando-se, no que couber, o disposto nos
artigos anteriores.

§ 1º Ficam, os Poderes Executivos Estaduais e
Municipais obrigados a oferecer aos cidadãos, aos
órgãos de imprensa e às organizações não
governamentais interessadas em acompanhamento
das contas públicas condições de acesso irrestrito a
todas as informações referentes à administração
financeira e orçamentária.

§ 2º Os Poderes Legislativos Estaduais e
Municipais expedirão normas de adaptação do
conteúdo desta lei às peculiaridades de cada esfera
administrativa.

Art 8º O acesso aos sistemas de Administração
de Recursos Humanos dos Poderes Executivos
Federal, Estaduais e Municipais será disponibilizado,
até 90 dias após a publicação desta lei, aos órgãos do
Poder Legislativo correpondente, proibida a
divulgação de informações que violem o sigilo
bancário e fiscal, na forma de lei específica.

Parágrafo único. Os Poderes Executivos terão
até 180 dias a contar da data de publicação desta lei
para adaptar seus sistemas de recursos humanos, de
forma a permitir completo acesso de todas as
informações sobre a remuneração individualizada, sem
identificação de nome ou matrícula dos servidores.

Art. 9º A inexistência de sistema informatizado
de administração financeiro-orçamentária e de
recursos humanos não desobriga os Poderes
Executivos de fornecer aos cidadãos ou órgãos
interessados as informações requeridas, respeitado o
sigilo funcional e fiscal.

§ 1º Poderão, ainda, os interessados,
independentemente da disponibilidade de acesso por
meio dos Nudic, requisitar aos órgãos competentes
toda e qualquer informação não amparada pelo sigilo
de que trata este artigo, referente à área de atuação
do órgão ou entidade.

§ 2º Incluem-se entre as informações
disponíveis todas as relativas à concessão de
empréstimo e os contratos de modo geral, firmados
entre a Administração Pública e os particulares.

§ 3º A Administração Pública fornecerá
gratuitamente todas as informações, podendo, a seu
critério, cobrar dos interessados os custos de material,
na forma de Receita de Prestação de Serviços.

§ 4º A Administração Pública terá 45 dias após o
protocolo do requerimento para a prestação das
informações requeridas.

Art. 10. A execução financeira e orçamentária de
todos os Poderes e os órgãos da Administração
Direta, Indireta e Fundacional da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios será realizada em
sistema integrado de informações, no âmbito da
respectiva jurisdição administrativa.

§ 1º Ficam excluídos da obrigatoriedade contida
no caput deste artigo:

a) o Banco Central;

b) as Empresas Públicas e sociedades de
economia mista, desde que somente recebam
recursos orçamentários a título de pagamento com
contraprestação, de integralização de capital, ou de
empréstimo.

§ 2º Os Poderes Executivos terão até 180 dias
após a publicação desta lei para realizarem a inclusão dos
órgãos que atualmente tiverem sistema próprio.

Art. 11. Ficam o Senado Federal, a Câmara dos
Deputados e o Tribunal de Contas da União autorizados
a requerer informações sobre a execução financeira e
orçamentária e custos não individualizados com pessoal
dos Estados e Municípios.

Parágrafo único. O prazo para o formecimento das
informações de que trata o caput deste artigo será de
trinta dias adicionados de um mês para cada ano
transcorrido.

Art. 12. O descumprimento de qualquer dispositivo
desta lei constitui crime de responsabilidade, punível
com suspensão, demissão ou ato equivalente, perda de
cargo ou mandato, observada a gradação da gravidade
ou dos efeitos do ato ou omissão, sem prejuízo da
indenização por danos exigível em juízo, contra os
infratores.

Art.13. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A criação da Secretaria do Tesouro Nacional, em
março de 1986, como órgão central de planejamento e
controle financeiro possibilitou o desenvolvimento de
um sistema de informações gerenciais seguras e
tempes- tivas para todos os níveis da Administração
Pública Federal,viabilizando a integração da progra-
mação financeira, da execução orçamentária e do
controle interno do Poder Executivo.

Colocado em funcionamento em janeiro de 1987, o
Siafi tornou-se um sistema extremamente eficiente e
eficaz que processa, com auxilio da teleinformática, a
execução, o acompahamento e o controle da adminis-
tração orçamentária, financeira, patrimonial e contábil
dos órgãos da Administração Federal Direta.
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Deste modo, a criação do Siafi constitui uma
contribuição fundamental para a modernização e
transparência da máquina administrativa, na medida
que permitiu aos seus usuários receberem, em tempo
real, informações de como, com que, quando e quanto o
Governo Federal gasta. Não obstante o Siafi ser um
sistema que gera informações analíticas e segmen-
tadas, é indubitável que a utilização do Siafi criou condi-
ções ótimas para o controle das finanças públicas e o
acompanhamento da execução orçamentária.

A criação do Siafi significou a superação de uma
realidade administrativa de gestão dos recursos
públicos, que se caracterizava pela diversidade e
defasagem de múltiplos padrões de escrituração
contábil e pela existência de milhares de contas
correntes bancárias que comprometiam a saúde das
finanças públicas do País.

Não obstante o valor e a importância do Siafi
para a administração dos recursos públicos, durante
anos seguidos esta ferramenta passou desaper-
cebida da sociedade e foi muito pouco empregada no
controle da execução do Orçamento Geral da União.

É necessário reconhecer que a atividade parla-
mentar pioneira de fiscalização e controle exercida por
parlamentares do Partido dos Trabalhadores como
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy e o ex-Deputado
José Dirceu durante o governo do ex-Presidente
Fernando Collor de Mello, foram decisivas para mostrar
para a sociedade que o Siafi pode e deve ser utilizado
como um instrumento poderoso de fiscalização e
controle da aplicação do dinheiro do contribuinte pelos
Poderes da República, sobretudo o Executivo.

Um dos instrumentos característicos de regimes
ditatoriais é a retenção das informações relativas ao
dia-a-dia do que ocorre na administração pública, de
modo especial, ao gasto dos recursos financeiros
públicos, tanto no plano federal como no estadual e no
municipal. É vertígio que remonta ao Brasil Império a
não-permissão de acesso, pela sociedade, aos dados
financeiros e orçamentários dos Governos, nas três
esferas, fato quem afronta, em todos os sentidos, a
democracia. Não é cabível nesta oportunidade compa-
rar as contas nacionais com os dados do sistema finan-
ceiro, público e privado, por isso refutamos qualquer
tentativa de alegar sigilo das finanças públicas, porque
entendemos que a sociedade tem o absoluto direito de
ser informada, fiscalizar e controlar a aplicação dos
recursos financeiros que são gerados pela contribui-
ções de cada cidadão.

Cabe, nesta oportunidade, lembrar que ainda
nos tempos da Idade Média, os representantes dos
Comuns exigiram, com sucesso, do Rei inglês

João-sem-terra que tivessem mais do que acesso,
mas a participação na definição dos números do
Erário. Antes disto, porém, nas Polis gregas, toda a
população de cidadãos ouvia e era ouvida, no que se
refere aos destinos da administração pública.

Neste sentido, a busca pela transparência e
pelo controle da coisa pública é perseguida pela
humanidade desde a Antiguidade, procurando barrar
as investidas de apropriação dos recursos públicos
por grupos privados que detêm ou influenciam o
poder político de Estado.

É uma realidade incontestável o fato de que o
controle das finanças públicas à cargo do Sistema de
Controle Interno, dos Tribunais de Contas e de um
reduzido círculo parlamentar não é suficiente para
vedar os inúmeros “raios” por onde escoam os
escassos recursos públicos.

A fim de superar as limitações do sistema
institucional de controle das finanças públicas, e
baseado na convicção de que a fiscalização da
aplicação dos recursos públicos deve ser, sobretudo,
uma tarefa do cidadão através das organizações
sociais representativas, o presente Projeto de Lei que
ora apresento, propõe a incorporação de novos
usuários do Siafi como a imprensa, organizações
não-governamentais, além de instituições e órgãos
públicos no âmbito federal, estadual e municipal,
garantindo as condições necessárias para a prolife-
ração de mecanismos de controle social e subme-
tendo o acesso ao Siafi a um processo de profunda
ampliação e democratização.

Obviamente, dada a complexidade dos siste-
mas públicos, e, tendo em vista o melhor forneci-
mento possível de informações seguras e confiáveis,
são necessárias regras claras para ordenar o acesso
pela população.

Levando-se em conta os riscos de expor o
sistema a uma situação de colapso operacional com a
instalação de milhares de terminais de consultas,
optamos por restringir a instalação destes terminais nas
unidades regionalizadas e descentralizadas, ou seja, as
Ciset e as Delegacias Regionais de Controle.

Pelo lado público, cuidamos de agregar às nor-
mas os Estados e Municípios, uma vez que são igual-
mente gestores de recursos tributários. Quanto a
estes, não se pode argumentar que este Projeto ve-
nha a ferir a autonomia concedida pela Constituição,
pois ela própria preconiza a publicidade como um
dos princípios régios da Administração, nos três
níveis. Ademais, a Lei Maior autoriza, ainda, a
União, a estabelecer regras gerais em matéria de fi-
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nanças públicas, o que engloba, também, a forma de
divulgação dos dados dos recursos públicos.

Providenciamos, ainda, a inclusão de todos os
órgãos públicos federais no Siafi, inclusive as estatais,
sob determinadas condições, que passarão a compor
um sistema integrado de informações fornecendo
exclusivamente dados sobre a execução dos recursos
provenientes dos orçamentos públicos através do Siafi.
A opção por restringir a participação das estatais no
Siafi à execução financeira dos recursos, cujas fontes
sejam os orçamentos públicos é uma medida que visa
salvaguardar estas empresas nos processos de
concorrência com as empresas privadas no mercado.
Excluímos da exigência, por razões de estrita impos-
sibilidade técnica, as instituições financeiras públicas,
a exceção do BNDES, assim como excluímos as
estatais que recebam recursos do orçamento a título
de empréstimo, integralização de capital e pagamento
com contraprestação de serviços.

Com tais medidas, estamos seguros de que
estaremos contribuindo para o aprimoramento do
sistema democrático brasileiro, fortalecendo a
sociedade e cumprindo com os objetivos aos quais
nos propusemos ao assumir mandato nome do povo.
Por fim, esperamos que a aprovação deste projeto de
lei pelo Senado Federal, o Siafi após 10 anos de
funcionamento se transforme em importante instru-
mento de fiscalização e controle da aplicação dos
recursos públicos pela sociedade organizada.

Sala das Sessões, 15 de março de 1999. –
Senador José Eduardo Dutra, PT – SE.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – Decisão Terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 125, DE 1999

Introduz modificações nas carroce-
rias dos ônibus urbanos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os ônibus destinados ao transporte

urbano devem ser equipados com:
I – motor de tração localizado na parte traseira

ou central do veículo e isolado térmica e acusticamente
do compartimento utilizado pelos passageiros;

II – transmissão automática.
Art. 2º Os fabricantes, os importadores, os

montadores e os encarroçadores de veículos terão
prazo de dois anos, a contar da publicação desta lei,
para atenderem ao disposto no art. 1º

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O Brasil é hoje o maior mercado mundial de
ônibus, contando com uma frota operante de mais de
80 mil unidades. É também o maior fabricante desse
tipo de veículo, produzindo, com folga, entre 12 e 15
mil unidades por ano.

Os ônibus brasileiro são considerados, sob
muitos aspectos, como de excelente padrão
tecnológico por usuários de diversos países. Sua
reconhecida qualidade decorre especialmente dos
constantes aprimoramentos introduzidos nos ônibus
rodoviários. Modernizados em vista de exigências
impostas pelo DNER, mas sobretudo pela acirrada
concorrência exercida, quer pelas empresas
estrangeiras (principalmente argentinas e uruguaias)
no transporte rodoviário internacional de
passageiros, quer pelas companhias de aviação, os
ônibus rodoviários apresentam hoje padrão de
conforto para o usuário comparável ao dos
transportes aéreos.

A modernização não contemplou da mesma forma
os ônibus urbanos. Embora algumas inovações, ou
mesmo novos tipos de veículos, tenham sido
introduzidas nos últimos anos, a grande maioria dos
ônibus urbanos continua a ser fabricada segundo projeto
tecnologicamente superado. Montados sobre chassis de
caminhão, com piso elevado demais para o acesso dos
passageiros, esses veículos não incorporaram
importantes melhoramentos conhecidos do mercado
brasileiro há mais de 20 anos. Entre as melhorias mais
importantes, e que são atualmente de uso corrente em
países mais desenvolvidos, estão a transmissão
automática e o posicionamento do motor de tração fora
do compartimento dos passageiros, geralmente na parte
traseira ou central do veículo.

A transmissão automática elimina as constantes
trocas de marcha (cerca de 4 mil) efetuadas ao longo do
dia, que provocam cansaço físico e psicológico dos
condutores dos veículos e comprometem sua atenção
ao tráfego. A transmissão automática, além disso, evita
maior desgaste das peças ocasionado pelo câmbio
manual, que prejudica o desempenho da suspensão e
dos freios e, assim, a segurança das viagens.

O motor traseiro ou central, isolado acústica e
termicamente, reduz o desconforto gerado pelos
excessivos ruídos, calor e vibrações, que causam no
motorista irritação e cansaço, com danos irreparáveis
à saúde desses profissionais. Do ponto de vista dos
usuários, o novo posicionamento do motor possibilita a
ampliação do espaço de embarque e desembarque,
além de sensível diminuição dos níveis de poluição
sonora.
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As alterações propostas representam, pois,
melhoria das condições de trabalho e,
conseqüentemente indiscutível aumento dos níveis
de segurança das viagens e de conforto para os
usuários. É importante mencionar, ainda, que as
planilhas de cálculo definidas pelo Grupo de Trabalho
criado pela Portaria nº 644/94 do Ministério do
Trabalho mostram que a substituição da frota de
veículos convencionais por ônibus equipados
segundo a presente proposta, mantida a mesma
distribuição etária da frota, representaria aumento no
valor da tarifa para os usuários de, no máximo, 12%,
cerca de R$0,08 para a média das cidades
brasileiras.

Pelas razões expostas, solicitamos a
colaboração dos ilustres Senadores para a aprovação
da presente matéria.

Sala das Sessões, 15 de março de 1999. –
Senador José Eduardo Dutra, (PT – SE)

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– Decisão Terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 126, DE 1999

Altera a redação do art. 293 da
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 293 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º

de maio de 1943, que aprovou a Consolidação das
Leis do Trabalho, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 293. A duração normal do
trabalho efetivo para os empregados em
minas de subsolo não excederá de seis
horas diárias e de trinta e três semanais.”

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O Legislador tem tratado de forma diferenciada
e especial as pessoas que exercem atividade
profissional cuja natureza seja perigosa, penosa ou
insalubre. Isto acontece irrestritamente em todas as
legislações, inclusive nas internacionais.

É inegável o fato de o trabalho executado pelos
mineiros, no subsolo, ser estafante e extremamente
nocivo à saúde, provocando, com freqüência

alarmante, o envelhecimento precoce destes
trabalhadores, entre outras moléstias. Por essa razão a
lei conferiu benefícios especiais aos que exercem estas
atividades.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, no capítulo que trata das disposições especiais
sobre duração e condições de trabalho, dispõe em seu
art. 293 que a “duração normal do trabalho efetivo para
os empregados em minas de subsolo não excederá de
seis horas diárias ou de trinta e seis semanais”.

A legislação trabalhista portanto, já naquela época,
estabelecia algumas vantagens a estes trabalhadores.
Saliente-se que naquele período, a Constituição de 1937
normatizava de forma geral que o trabalho poderia ter
uma duração máxima de oito horas diárias, o que
totalizava 48 horas semanais. As constituições seguintes
trataram igualmente o tema.Acontece que os tempos são
outros. A Constituição vigente, promulgada há quase dez
anos, avançou neste campo. No capítulo dos direitos
sociais está previsto que qualquer atividade laboriosa terá
duração máxima de 44 horas semanais. Reduziu-se
assim em quatro horas o tempo anteriormente previsto.

O presente projeto de lei visa tão somente
adequar a CLT ao que está disposto em nossa Carta
Magna. Guardadas as mesmas proporções da redução
constitucional, no que se refere a duração da jornada,
propõe-se o mesmo mecanismo na legislação
infraconstitucional. Busca-se com isso melhorar as
condições de trabalho dos cidadãos que fazem serviços
em situações nada saudáveis, além de perigosas. Para
tanto, esta proposição prevê como carga horária
máxima para os que exercem atividade no subsolo,
trinta e três horas semanais. Reduziu-se assim em três
horas o que vige hoje. Em termos numéricos menos do
que fez a Constituição.

Ademais, cabe salientar que a maioria dos países
vem reduzindo paulatinamente a jornada de trabalho.
Duas são as principais razões para este movimento.Em
primeiro lugar, a luta dos trabalhadores por melhores
condições de trabalho, em segundo, a questão da
geração de empregos. Na medida em que há uma
redução da carga horária, abre a possibilidade da
criação de novos empregos, como vem acontecendo
em boa parte do mundo.

Sendo assim, visando propiciar uma melhor
qualidade de vida para esses trabalhadores e,
principalmente, buscando adequar a antiga CLT ao
atual texto constitucional, espero contar com o apoio
dos ilustres pares para aprovação da presente
proposta.

Sala das Sessões, 15 de março de 1999. –
Senador José Eduardo Dutra,PT – SE.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho

....................................................................................

SEÇÃO X
Do Trabalho em Minas de Subsolo

Art. 293. A duração normal do trabalho efetivo para
os empregados em minas no subsolo não excederá de
seis horas diárias ou de trinta e seis semanais.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 127, DE 1999

Dispõe sobre a comunicação direta
dos atos e fatos apurados no decorrer
dos procedimentos de fiscalização e
exame de contas que tipificam a atuação
do Tribunal de Contas da União, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Disposições preliminares

Art. 1º A comunicação direta das irregularidades
e ilegalidades levantadas no decorrer dos
procedimentos de fiscalização e exame de contas pelo
Tribunal de Contas da União será obrigatória e
processada nos termos desta lei.

Parágrafo único. As comunidades referidas nesta
lei atendem ao princípio constitucional da publicidade
e visam instrumentalizar autoridades, instituições
públicas e entidades da sociedade civil para o controle
das ações públicas.

CAPÍTULO II
Da obrigatoriedade de comunicação direta

Art. 2º Apurada irregularidade ou ilegalidade em
processo de exame de tomada e prestação de contas,
auditoria ou inspeção, fica o Tribunal de Contas da
União obrigado a encaminhar o acórdão ou decisão,
acompanhado do respectivo relatório e fundamen-
tação do minitro-relator, aos senadores, deputados
federais, Assembléias Legislativas e Câmaras
Municipais.

§ 1º A comunicação referida no caput
considerará o interesse dos parlamentares, conforme
a unidade da Federação que representam no caso dos
senadores e deputados federais e estaduais, e
conforme o Município, no caso dos vereadores, e o
respectivo âmbito de atuação das instituições
nominadas.

§ 2º A obrigatoriedade a que se refere o caput
abrange ainda a informação dos responsáveis
alcançados por sanções administrativas não
pecuniárias previstas nos arts. 44, 60 e 61, assim
como a relação enviada pelo Tribunal ao Ministério
Público Eleitoral nos termos do art. 91 da Lei nº 8.443,
de 16 de julho de 1992.

§ 3º O envio dos documentos nominados no
caput será feito no prazo máximo de vinte dias,
contados da deliberação do Tribunal.

Art. 3º A obrigatoriedade de comunicação
definida no artigo anterior se estende aos diretórios
nacionais dos partidos políticos e demais entidades da
sociedade civil que manifestem oficialmente ao
Tribunal interesse no recebimento dos documentos
nominados.

§ 1º A obrigatoriedade referida neste artigo está
restrita aos fatos relacionados com o âmbito de
atuação de cada entidade.

§ 2º Para atender ao disposto no caput deste
artigo, o Tribunal de Contas da União recepcionará as
solicitações e manterá cadastro das entidades
interessadas.

CAPÍTULO III
Da comunicação de irregularidades e

ilegalidades ao Ministério Público Federal

Art. 4º Concluída a instrução processual pelas
undidades técnicas do Tribunal de Contas da União
nos procedimentos de fiscalização e exame de contas,
e reunidas provas sugestivas de irregularidades e
ilegalidades passíveis de ações na esfera judicial, fica
o Ministro-Relator obrigado, sob pena de respon-
sabilidade solidária, a comunicá-las ao Minis- tério
Público Federal para as providências cabíveis, no
prazo de vinte dias, contados do recebimento do
relatório técnico.

Parágrafo único.A comunicação referida no caput
será acompanhada dos relatórios técnicos, de cópias
autenticadas das provas documentais levantadas,
assim como de outros elementos e esclarecimentos
úteis à ação do Ministério Público Federal.

Art. 5º A providência determinada no artigo
anterior não prejudicará a tramitação normal do pro-
cesso no âmbito interno do Tribunal e nem isenta essa
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instituição do exame de matéria, julgamento,
aplicação das penalidades e adoção dos demais atos
situados na sua esfera de competência.

CAPÍTULO IV
Do fornecimento de informações levantadas

Art. 6º Após a instrução processual realizada
pelas unidades técnicas, fica o Ministro-Relator
obrigado a fornecer os dados e informações solicitadas
ao Tribunal por instituições do Poder Judiciário, pelo
Ministério Público ou pela Advocacia Geral da União, no
prazo de vinte dias da oficialização do pedido.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste
artigo apenas os casos em que o sigilo se mostre
imprescindível para resguardo dos direitos e garantias
individuais ou para a defesa do interesse público,
devidamente fundamentados no processo pelo
Ministro-Relator.

CAPÍTULO V
Disposições finais

Art. 7º As comunicações e informações determi-
nadas por esta lei independem de decisão do Plenário
do Tribunal de Contas da União.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Na atual conjuntura brasileira – caracterizada pela
escassez de recursos públicos e pelo repúdio da
sociedade à corrupção e ao desperdício na gestão
desses recursos –, é imprescindível que exista a mais
ampla solidariedade, cooperação e integração entre as
diferentes instituições que se voltam para a defesa da
moralidade pública e dos interesses da justiça, da
administração pública e do erário.Essa é, sem dúvida, a
concepção pretendida pela nossa Constituição, quando
estabelece o princípio da independência de apuração
dos fatos nas esferas administrativa e judicial, que
podem ocorrer, inclusive, simultaneamente.

O erário arca com vultosos gastos, principalmente
para manter equipes técnicas do mais elevado gabarito,
especializadas no exame das contas dos gestores
públicos e na fiscalização dos atos e contratos
celebrados pela administração pública, mediante os
procedimentos de inspeção e auditorias. Injustificável e
inconveniente, do ponto de vista socioeconômico, que
os dados e provas levantados sejam analisados ou
fiquem circunscritos a determinada instituição.

A análise simultânea dessas informações e provas
levantadas pode ser feita simultaneamente nas esferas

judiciais e administrativas, sem qualquer prejuízo das
ações, competências e atribuições de cada
instituição.

Com a adoção desse procedimento, estaremos
maximizando os resultados dos gastos realizados nos
levantamentos e tornando mais efetiva a ação voltada
para o combate à corrupção e para evitar o desperdício
dos recursos públicos.

Inegável que a apuração de irreguralidades e
ilegalidades cometidas na gestão de recursos públicos
será mais efetiva se apurada simultaneamente em
diferentes instâncias. Mais difícil se tornam, com esse
procedimento, as influências de setores retrógrados
com o objetivo de dificultar, encobrir ou impedir o curso
normal de apuração desses delitos e da subseqüente
aplicação de penalidades.

A falta de diretrizes e determinações legais
claras no sentido de tornar efetiva a cooperação e a
integração entre essas instituições parece-nos ser
atualmente uma realidade, o que tem contribuído
significativamente para que isto não ocorra na
plenitude desejada pela sociedade. Não se afasta,
inclusive, o desejo de alguns grupos restritos em
monopolizar essas informações e dados – levantados,
frisamos, com o dispêndio de vultosos recursos
públicos –, apenas com o egoístico interesse de
manter com isso, um ilegítimo poder.

Acreditamos, dessa forma, que existe um elevado
interesse social no compartilhamento dessas
informações pelas diferentes instituições públicas
voltadas para a defesa do interesse comum, tais como o
Ministério Público da União, as diversas instâncias do
Poder Judiciário e a Advocacia Geral da União.

Ressalte-se, ademais, que a comunicação
prevista nos artigos 3º e 6º da nossa proposição não
caracteriza um pré-julgamento do Tribunal sobre os
fatos levantados, mas tão somente possibilita que a
apuração ocorra simultaneamente também na esfera
judicial.

Outro aspecto abordado na proposição que
apresentamos diz respeito à publicidade e à
transparência das ações do Tribunal, ao mesmo
tempo que procura envolver com mais ênfase
instituições públicas, autoridades e entidades da
sociedade civil na luta contra a corrupção e o
desperdício dos recursos públicos. É com esse
objetivo que definimos neste projeto de lei a
obrigatoriedade de o Tribunal dar conhecimento de
suas decisões definitivas e acórdãos, quando
apuradas irregularidades ou ilegalidades, assim
como das sanções administrativas não pecuniárias
aplicadas a responsáveis, aos senadores, depu-
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tados federais, Assembléias Legislativas ,
Câmaras Municipais, diretórios de partidos políticos e
demais entidades da sociedade civil, observada a
área de interesse ou âmbito de atuação das
respectivas instituições.

Também é propósito do projeto de lei que
apresentamos elevar ao máximo o princípio da
publicidade sobre a gestão dos órgãos públicos,
possibilitando que a sociedade disponha das
informações necessárias para identificar os maus
gestores da administração pública.

O procedimento proposto não acarretará
dispêndios adicionais de recursos, ou exigirá
demasiado esforço do Tribunal, podendo, como já
frisamos, funcionar como mecanismo para
instrumentalizar e envolver autoridades, instituições
públicas e segmentos da sociedade civil na luta pela
moralidade pública e pela defesa dos interesses
maiores do povo. Este procedimento poderá, inclusive,
contribuir para uma mudança cultural na sociedade
brasileira, motivando-a a avançar no sentido de uma
democracia mais participativa, conforme concepção
implícita na nossa Carta Magna.

Afigura-se-nos, pelo exposto, a proposta que
submetemos à consideração dos ilustres pares como
necessária, salutar e capaz de contribuir
significativamente para uma ação mais efetiva do
controle externo e para possibilitar e estimular o tão
desejado controle social. Esperamos, por isso, que a
proposição seja acatada e solicitamos o empenho
dos demais parlamentares para o seu
aperfeiçoamento e aprovação.

Sala das Sessões, 15 de março de 1999. –
Senador José Eduardo Dutra (PT – SE)

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dispõe sobre a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União e dá outras
providências.

....................................................................................
Art. 44. No início ou no curso de qualquer

apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do
Ministério Público, determinará, cautelarmente, o
afastamento temporário do responsável, se existirem
indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício
de suas funções, possa retardar ou dificultar a
realização de auditoria ou inspeção, causar novos
danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento.

§ 1º Estará solidariamente responsável a
autoridade superior competente que, no prazo

determinado pelo Tribunal, deixar de atender à
determinação prevista no caput deste artigo.

§ 2º Nas mesmas circunstâncias do caput deste
artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem
prejuízo das medidas previstas nos arts.60 e 61 desta
lei, decretar, por prazo não superior a um ano, a
indisponibilidade de bens do responsável, tantos
quantos considerados bastantes para garantir o
ressarcimento dos danos em apuração.
....................................................................................

Art. 60. Sem prejuízo das sanções previstas na
seção anterior e das penalidades administrativas,
aplicáveis pelas autoridades competentes, por
irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas
da União, sempre que este, por maioria absoluta de
seus membros, considerar grave a infração cometida,
o responsável ficará inabilitado, por um período que
variará de cinco a oito anos, para o exercício de cargo
em comissão ou função de confiança no âmbito da
Administração Pública.

Art. 61. O Tribunal poderá, por intermédio do
Ministério Público, solicitar à Advocacia-Geral da
União ou, conforme o caso, aos dirigentes das
entidades que lhe sejam jurisdicionadas, as medidas
necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis
julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à
liberação dos bens arrestados e sua restituição.
....................................................................................

Art. 91. Para a finalidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea g e no art. 3º, ambos da Lei Complementar nº 64,
de 18 de maio de 1990, o Tribunal enviará ao Ministério
Público Eleitoral, em tempo hábil, o nome dos
responsáveis cujas contas houverem sido julgadas
irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à
realização de cada eleição.
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Econômicos e
de Constituição Justiça e Cidadania – decisão
terminativa.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 18,DE 1999

Cria o Conselho Brasileiro de Bioética,
junto à Comissão de Assuntos Sociais do
Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É criado o Conselho Nacional de Bioética junto

à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal.
Art. 2º O Conselho Nacional de Bioética tem por

missão assessorar os três Poderes da União e a
sociedade brasileira na formulação de políticas de
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governo, no planejamento estratégico e na
proposição de ações legislativas e fiscalizatórias do
cumprimento das leis e das políticas públicas no que
diz respeito a questões éticas relacionadas à
pesquisa biomédica, à saúde humana e ao
desenvolvimento tecnológico nesses campos.

Parágrafo único. O principal objeto e a
prioridade maior do Conselho Nacional de Bioética é
a proteção dos direitos e garantias fundamentais dos
indivíduos e das comunidades humanas, em especial
daqueles que são usuários de serviços de saúde e
que participam de pesquisas.

Art. 3º Compete ao Conselho Nacional de
Bioética:

I – acompanhar o desenvolvimento e o
progresso técnico-científico na área biomédica, bem
como os estudos e pareceres de comissões
similares, existentes no País e no exterior, com o
objetivo de antecipar-se na fomulação de propostas
de atuação junto aos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário;

II – recomendar ações de governo e iniciativas
de lei visando harmonizar influências das inovações
tecnológicas na área biomédica sobre os serviços de
saúde e a sociedade;

III – assessorar, quando solicitado, a Câmara
dos Deputados, o Senado Federal e o Congresso
Nacional, atuando junto a parlamentares ou
comissões, na apreciação de matérias que tratem da
pesquisa biomédica, da saúde pública e correlatas;

IV – assessorar, quando solicitado, instâncias
do Poder Executivo, em relação a questões
envolvendo aspectos éticos da pesquisa biomédica,
da saúde pública e correlatas;

V – estabelecer normas e regulamentos
relativos às atividades de pesquisa biológica, médica
e em saúde humana;

VI – definir diretrizes para o funcionamento das
comissões institucionais de Bioética, no âmbito das
entidades que se destinam à pesquisa biomédica;

VII – emitir parecer técnico, em caráter de
recurso, sobre projetos de pesquisa biomédica
quando existir discordância entre pesquisadores e
comissões institucional de Bioética, bem como propor
revisão de protocolos de pesquisa, em qualquer caso;

VIII – assessorar instituições de pesquisa e
suas comissões institucionais de Bioética, serviços
públicos de saúde e a comunidade científica em
geral, em matérias de sua competência;

IX – responder a solicitação de manifestação,
parecer, recomendação ou conselho feita por órgãos do

Poder Executivo, parlamentar ou comissão do Poder
Legislativo, instituição de pesquisa, serviço de saúde ou
qualquer cidadão ou organização de cidadãos;

X – articular-se com a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança, criada pela Lei nº 8.974,
de 5 de janeiro de 1995, no que diz respeito às
competências dessa comissão referentes a aspectos
éticos das manipulações genéticas.

Parágrafo único. Para bem desincumbir-se de
sua missão, o Conselho Nacional de Bioética poderá
convocar painéis ad hoc de especialistas para
assessorá-lo nos julgamentos éticos envolvendo
temas específicos.

Art. 4º Para determinar as prioridades de
alteração, o Conselho Nacional de Bioética adotará
os seguintes critérios:

a) urgência e relevância do tema para a saúde
pública;

b) urgência e relevância do tema para a
formulação ou reformulação de políticas públicas, em
especial para a definição de investimentos públicos
em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico;

c) existência de proposição legislativa sobre a
matéria em tramitação no Legislativo Federal;

d) ausência de outra comissão similar capaz de
apreciar a questão.

Art. 5º O Conselho Nacional de Bioética será
composto por quinze membros, designados pelo
Presidente do Senado Federal, entre pessoas de
reconhecido conhecimento, qualificações e
competência, selecionadas entre especialistas nas
áreas de Filosofia, Teologia, Ciências Sociais, Direito,
Medicina e outras profissões de Saúde.

§ 1º A participação no Conselho será a título
honorífico, não auferindo seus membros qualquer
vantagem financeira pelo exercício do cargo, mas
sendo custeados seus gastos pessoais com
transporte, hospedagem, alimentação e outros,
necessários para a participação de reuniões ou para
o bom desempenho das tarefas que lhe forem
atribuídas pelo Plenário do Conselho.

§ 2º Os membros compõem o Conselho ad
personam, não representando instituições e
participando por mérito próprio.

§ 3º Não poderão participar do Conselho
Nacional de Bioética ocupantes de cargos legislativos
ou de confiança no governo.

Art. 6º A designação para compor o Conselho
Nacional de Bioética será feita a partir de uma lista,
composta por nomes indicados livremente por
parlamentares, pela comunidade acadêmica, por institui-
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ções de pesquisa, por órgãos do Poder Executivo,
por conselhos de fiscalização do exercício
profissional e por organizações sociais.

§ 1º A convocação para a indicação de nomes para
compor o Conselho Nacional do Senado Federal, na
primeira reunião ordinária da Comissão, na primeira
sessão legislativa de cada legislatura, publicada no
Diário Oficial da União e divulgada pelo Jornal do
Senado, pela Rádio Senado FM e pela TV Senado.

§ 2º Do total de nomes indicados, a Comissão de
Assuntos Sociais selecionará trinta a serem enca-
minhados ao Presidente do Senado.

Art.7º O Conselho Nacional de Bioética deverá: I –
na primeira vez em que se reunir, elaborar e aprovar um
Regimento; II – na primeira reunião, em cada
legislatura, eleger seu Presidente; III – na segunda
reunião de cada ano, elaborar e aprovar um programa
anual de trabalho, a ser submetido à apreciação e
aprovação da Mesa Diretora do Senado Federal, para
inclusão na Proposta Orçamentária Anual do Senado
Federal.

Art.8º A Presidência do Conselho será ocupada por
membro eleitointer pares e terá mandato de quatro anos,
correspondentes ao da Legislatura, permitida a
recondução.

Art.9º Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A importância econômica, política e social dos
resultados recentes da pesquisa científica e do
desenvolvimento tecnológico em área médica e
biológica tem sido apontada como a principal razão
da instituição – a partir dos primeiros anos da década
passada – de colegiados nacionais de debate e
regulamentação bioética nos países desenvolvidos.

Tais colegiados foram criados na França (1983),
na Austrália (1988), em Portugal (1990), na Itália
(1990), na Inglaterra (1991), na Holanda (1991), na
Austrália (1994), nos Estados Unidos (1995), no
Japão e na Alemanha, seguindo o desenvolvimento
acadêmico da matéria naqueles países, ocorrido nas
décadas de 70 e 80.

A missão institucional desses colegiados é
identificar e estudar os problemas éticos suscitados
pelos progressos científicos nos domínios da
biologia, da medicina e da saúde pública, se possível
antecipando-se a eles.

Com autonomia e independência, os colegiados
devem oferecer pareceres e opiniões e fazer
recomendações sobre essas questões. Na maioria
dos casos, devem oferecer suas opiniões, recomen-

dações e mesmo consultoria para os Poderes Legislativo
e Executivo, as instituições científicas e a sociedade.

Não parece haver dúvida, entre os estudiosos
brasileiros dessa matéria, de que é muito oportuna a
criação de um colegiado de bioética no Brasil, nos
moldes dos criados nos países desenvolvidos, em
virtude das mesmas razões que levaram aqueles
países a instituí-los: a importância econômica,
política e social dessas questões.

Questões bioéticas estão sendo trazidas com
freqüência à consideração do Governo, do
Parlamento e da sociedade, nos últimos anos. A ética
das manipulações genéticas já foi objeto de lei entre
nós, quando da proposição, ao Senado, e posterior
promulgação da Lei nº 8.974, de 1995, que
estabelece normas para o uso das técnicas de
engenharia genética. Na legislatura passada, o Poder
Legislativo deliberou sobre muitas matérias que
implicam decisões de caráter ético, como doação e
transplante de órgãos, uso de cadáveres não
reclamados para ensino e pesquisa, eutanásia,
abortamento provocado, esterilização, união civil
entre pessoas do mesmo sexo, planos de saúde,
clonagem de animais e seres humanos, acesso a
recursos genéticos, uso de plantas geneticamente
modificadas, entre outras.

Na maior parte das vezes, esse debate
ultrapassou, como desejado, os muros do Legislativo
e meio científico, mobilizando o meio científico,
organismos do governo, corporações de médicos e
advogados, grupos religiosos, imprensa e a
sociedade como um todo.

Não há dúvida de que o País está maduro para o
debate de questões éticas ligadas à biologia, à
medicina, ao comportamento humano e à saúde.
Tampouco se questiona a urgência quanto à criação
de tal colegiado no Brasil.

Apresento à consideração e ao aprimoramento
dos nobres colegas este projeto por entender a
relevância e a urgência em instalar, de imediato, o
Conselho Nacional de Bioética, a partir de iniciativa
do Senado Federal.

Sala das Sessões, 15 de março de 1999. –
Senador Lúcio Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.974, DE 5 DE JANEIRO DE 1995

Regulamenta os incisos II e V do § 1º
do art. 225 da Constituição Federal, estabelece
normas para o uso das técnicas de engenharia
genética e liberação no meio ambiente de
organismos geneticamente modi-
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ficados, autoriza o Poder Executivo a criar,
no âmbito da Presidência da República, a
Comissão Técnica Nacional de Biosse-
gurança, e dá outras providências.

....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, de Assuntos Sociais e Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os
projetos serão publicados e remetidos às comissões
competentes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Nabor Júnior.

V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Sr.Presidente,Srs.Senadores, é com grande
satisfação que, mais uma vez, venho registrar a postura
lúcida e patriótica que a diplomacia brasileira está
consolidando, no que diz respeito à abertura de uma
rodovia transcontinental, unindo os oceanos Atlântico
e Pacífico através de terras brasileiras e peruanas. A
defesa dessa estrada é uma de minhas mais
constantes preocupações na vida pública, coerente
com as exigências desenvolvimentistas estratégicas
do País.

Afirma, destarte, a consciência de que não
podemos continuar dependendo de rotas e entrepostos
sujeitos ao controle de grandes potências e que se
mostram desvantajosas para o Brasil, porque
aumentam as distâncias e encarecem os custos do
transporte.

Em 27 de novembro último, nesta mesma
tribuna, analisei correspondência que havia recebido
do Embaixador do Brasil em Lima, José Viegas Filho,
alusiva à importância das relações econômicas e
políticas entre o nosso País e as nações andinas,
particularmente aquela onde ele hoje presta seus
valiosos serviços. E, nessa prioridade, incluiu, com
destaque, a crucial questão rodoviária. Trocamos,
então, correspondências e informações, culminando
com a carta que recebi no final da semana passada,
em que S. Exª encaminha documento por ele
elaborado, especificamente sobre a citada interco-
nexão rodoviária.

Na apresentação do estudo técnico, o
Embaixador José Viegas Filho informa que tem
mantido contatos oficiais sobre o tema no Brasil e no
Peru, bem como junto às respectivas comunidades
empresariais, recebendo reações muito favoráveis. E
acentua: “manifestei também a relevância do assunto
às autoridades políticas dos demais Estados
brasileiros interessados (Rondônia, Mato Grosso e
Amazonas) – cabe, agora, estimular as autoridades

competentes para que a vontade política, que existe
em ambos os países, supere os obstáculos
existentes em qualquer projeto político deste porte e
significado”. E, reafirmando a tese sempre por mim
defendida, detalha os benefícios que o Estado do
Acre receberá com a implantação dessa estrada, em
termos de novos fluxos de comércio e de
investimentos, além de incrementar e dinamizar os
nossos mercados fronteiriços.

É importante que se repita, textualmente, um
dos trechos da missiva, firmada pelo embaixador
José Viegas Filho: “empenho-me, portanto, para que
o projeto de estrada entre o Peru e o Brasil receba
tratamento patriótico e prioritário”.

A atualidade do tema redobra de importância,
porque dentro de sessenta dias o Presidente
Fernando Henrique Cardoso estará visitando a
República do Peru, em missão oficial, para tratar das
questões que dizem respeito a ambas as nações e ao
papel exigido pelos povos da América do Sul nesta
virada de século. Muitos temas, decerto, estarão
sendo tratados pela primeira vez, mas jamais
poderemos permitir que assuntos já encaminhados
fiquem esquecidos, em plano secundário. E, no que
tange às relações Brasil-Peru, nenhum ponto é mais
importante que essa rodovia!

Como todos sabemos, o traçado já está
definido, embora as condições de tráfego, hoje em
dia, oscilem de impraticável a precário. Mas isso não
é novidade, ao contrário, é um desafio a ser
enfrentado com lucidez e dedicação, nos termos do
Acordo de Interconexão viária de 1981, que elegeu as
cidades vizinhas de Assis Brasil e Iñapari, respec-
tivamente, como pontos de conexão brasileiro e
peruano.

Só existe um senão no estudo elaborado pela
Embaixada do Brasil em Lima: o trecho da BR-364
entre Rio Branco e Porto Velho já está pavimentado,
necessitando, apenas, de reparos e manutenção
permanente.

Apresentando condições um pouco mais
precárias, embora também já existente, está o asfalto
que sai da capital acreana até Brasiléia, na BR-317,
sendo mais difícil a sua etapa seguinte, até a fronteira,
ainda em leito de terra. Existe um forte consenso, no
Brasil, de que esse é o trecho nacional mais propício e
otimista para a nossa parte no projeto; no outro lado da
fronteira, da mesma forma, as correntes majoritárias
apontam a rota Iñapari/Urcos/Ilo, embora alguns
setores defendam uma alternativa muito próxima ao
Lago Titicaca e La Paz, integrando a Bolívia no
processo.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte, ilustre Senador Nabor Júnior?
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O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Com
muito prazer, Senador Tião Viana.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Gostaria de
parabenizar V. Exª pelo assunto tratado neste
Plenário, que é vital para o povo amazônico, de modo
muito especial para o noroeste brasileiro. Naquela
região – Peru, Bolívia e Estado do Acre –, temos mais
de 20 milhões de habitantes, o que seria, numa visão
comercial, mais de 20 milhões de consumidores para
um intercâmbio comercial, cultural e científico.
Infelizmente, essa rodovia bioceânica tem sido
apenas um sonho, sem receber a atenção das
autoridades deste País ao longo da nossa história.
Sou testemunha da luta de V. Exª e de muitas outras
personalidades do Estado do Acre, como a Senadora
Marina Silva e o Governador Jorge Viana, em favor
dessa interligação com o Pacífico, que,
lamentavelmente, tem sido tratada de forma
secundária. De fato, foi feito esse trecho da BR-317,
que chega a Brasiléia, e temos pouco mais de 100 km
até chegar a Assis Brasil, que seria a área limite da
fronteira com os nossos vizinhos Bolívia e Peru.
Segundo o Embaixador do Brasil em Lima, José
Viegas Filho, já foram feitos 250 km em asfalto ligando
Lima a Cuzco, e faltariam mais ou menos 250 km, que
seria a trajetória até Puerto Maldonado, para que
estivéssemos interligados. Imagino que seja inadiável
o senso de prioridade em relação à viabilização
dessa rodovia, fundamental para o desenvolvimento
do noroeste do Brasil. E acredito que a presença do
Presidente Fernando Henrique Cardoso naquela
região, no mês de maio, possa ser um marco para
viabilização do interesse do Brasil e do Peru nessa
rodovia. Ilustre Senador Nabor Júnior, juntamente
com a Senadora Marina Silva e Deputados Federais,
como Marcos Afonso e Nilson Mourão, tive o prazer
de fazer uma visita ao Ministro das Relações
Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, quando discutimos
a importância desse encontro regional entre as
autoridades do Brasil, Peru, Bolívia e o Governo do
Estado do Acre. Também esteve presente o
Embaixador José Viegas Filho. Foi feito um ato de
intenção do Ministro das Relações Exteriores para
que no mês de maio, ou nos próximos meses,
tenhamos um encontro no Estado do Acre que
aprofunde essa discussão que V. Exª já trata há
tanto tempo e que, sem dúvida alguma, é inadiável
para o interesse dos dois países. Parabéns pelo
importantíssimo discurso para o nosso Estado e para
nossa Região.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Muito
obrigado, Senador Tião Viana.

Realmente, esse é um sonho acalentado pelos
concidadãos do Estado do Acre e da Região
Amazônica de um modo geral, há mais de trinta anos,

quando essa rodovia foi implantada, com um traçado
saindo de Limeira, no interior do Estado de São
Paulo, passando por Campo Grande, Cuiabá, Porto
Velho e, nesta primeira etapa, atingindo Rio Branco.
Na capital do Estado, faz-se a conexão com a
BR-317, cujo asfalto, embora não seja de primeira
qualidade, já chegou a Brasiléia, faltando apenas
mais ou menos 100 km para alcançar Assis Brasil. O
trecho brasileiro, como se vê, já está praticamente
concluído em sua totalidade; falta apenas o Governo
peruano implantar e pavimentar o traçado em seu
próprio território, uma obra de 1000 km, até chegar a
Porto de Ilo. Fazendo isso, estaremos vendo efetivadas
a ligação do Atlântico com o Pacífico e a integração do
Acre ao mercado peruano, que é um mercado
consumidor de vinte e cinco milhões de habitantes.

Como sabemos, no Peru a produção agrícola e
pecuária não é muito expressiva e isso torna seu povo
receptivo a produtos alimentícios não só do Acre, mas
também de Rondônia e até de Mato Grosso. Nossa
possibilidade de desenvolvimento está intrinsecamente
ligada à conclusão dessa rodovia!

Não vislumbro possibilidade concreta de progresso
para o Acre sem a abertura de um mercado consumidor,
interno ou externo, onde possa colocar o excedente de
sua produção. Não são poucas as pessoas que
contestam a viabilidade de incentivar-se o aumento da
produção no Acre porque não temos, realmente, um
mercado consumidor que absorva essa produção. Até
jornalistas e técnicos de grande respeitabilidade afirmam
isso – mas não podemos esquecer a existência do Peru,
logo adiante, com seus 25 milhões de consumidores,
que podem comprar grande parte da nossa produção. E
não podemos deixar de olhar longe, vendo que essa
estrada também viabilizaria a comercialização dos
nossos produtos para os países da Ásia e da Costa
Oeste das três Américas.

Desse modo, fica claro que essa rodovia é de
fundamental importância para o desenvolvimento
econômico e social do nosso Estado, tese também
esposada por V. Exª, cujo oportuno aparte a este
discurso quero agradecer.

Retomo, Sr. Presidente, a análise do documento
que recebi do Embaixador Viegas Filho, que endossa
reiteradamente aquilo que sempre afirmei: essa estrada,
a transcontinental, ligando os oceanos Atlântico e
Pacífico, será a redenção para largos setores da
sociedade e da economia nacionais. Tanto que,
segundo S. Exª, “os contatos já mantidos com
autoridades governamentais, entidades multilaterais
e empresas indicam existir um interesse bem definido
para a realização da obra”. E acentua: “creio ser
possível obter logo o financiamento do estudo de via-
bilidade que dará dimensões concretas ao projeto”.
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O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – V. Exª
me concede um aparte?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Com
muito prazer, ouço o Senador Gilberto Mestrinho,
velho companheiro de luta do Estado do Amazonas.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –
Senador Nabor Júnior, figura tradicional desta Casa e
da política da Amazônia, V. Exª está abordando com
profundidade um tema que é da maior importância
para a Região Amazônica, especialmente para o
Acre. O Estado do Acre vive isolado. Viveu algum
tempo ligado ao Brasil exclusivamente pela calha do
rio Acre, no tempo em que havia água nesse rio. A
iniciativa de dinamitar a cachoeira da Extreminha fez
com que o rio perdesse água e hoje, apenas durante
dois ou três meses do ano, os gaiolas podem chegar
a Rio Branco quando, no passado, chegava-se até
Baupebra, no Peru. O Acre tem uma das melhores
terras deste País para a agricultura. Há determinados
tipos de agricultura que se ajustam à natureza
amazônica.Mais do que isso, tem uma potencialidade
fantástica para a silvicultura, ou seja, para a plantação
de árvores, fundamental para a região amazônica
também. A BR ligando o Acre ao resto do País foi e é
importante, mas o Acre está mais perto do Pacífico do
que do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Essa estrada
é fundamental para o Acre, para Rondônia e em parte
até para o Amazonas. Temos dois problemas com
relação à estrada. Primeiramente, há uma falsa
concepção de que na Amazônia não precisamos de
estradas. Isso é profundamente errado. Era impor-
tante quando o homem não tinha capacidade de
transporte, quando não tinha meios de transporte e
não podia adentrar o continente, tendo de ficar na
beira dos rios. Depois que o homem inventou o
caminhão, a estrada de ferro, os veículos, nenhuma
outra civilização floresceu às margens dos rios,
porque o efeito civilizador do caminhão é incrivel-
mente superior ao do barco, que foi importante,
embora seja muito demorado, de difícil manobra e
sujeito a enchentes e vazantes. Portanto, a estrada
ligando o Acre ao Pacífico vivificará aquele Estado,
abrirá perspectivas, fará intercâmbio e conceder-
nos-á a liberdade de escolha de mercados. Parabéns
a V. Exª.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) –
Agradeço ao Senador Gilberto Mestrinho pelo aparte
que, com o respaldo de sua vitoriosa vida dedicada
ao progresso da Amazônia e do País, enriquece
sobremaneira o meu modesto discurso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
abordagem que estou fazendo do trabalho elaborado

pela Embaixada do Brasil em Lima, faço uso, como
sempre fiz, da prudência e da racionalidade – minhas
balizas na vida pública tanto na atividade parlamentar
como no período em que governei o Estado do Acre.

O uso responsável e criterioso dos recursos
públicos e de seus potenciais multiplicadores de
riqueza sempre foi para mim um princípio escrupulosa-
mente observado, mas isso não pode jamais ser
confundido com omissão ou tibieza. É indispensável
que se examinem em conjunto os custos e os
benefícios de cada proposta, sua viabilidade e seus
objetivos construtivos.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) –
Concede-me V. Exª um aparte?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Ouço V.
Exª com prazer.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) –
Cumprimento V. Exª pelo oportuno pronunciamento e
associo-me à sua expectativa com relação a essa
estrada tão importante para o Estado do Acre como foi
para o nosso Estado a BR-174, que nos ligava a
Venezuela, permitindo também o acesso a um porto
marítimo. Atualmente, estamos envidando esforços
visando à conclusão de outra estrada que nos liga a
Guiana e ao Atlântico. Os Estados da Amazônia,
mormente o meu e o de V. Ex.ª, limítrofes com países de
importância fundamental para a importação e a
exportação, reclamam apoio mais intenso do Governo
Federal em prol de uma solução como a que V. Ex.ª
muito bem aponta em seu pronunciamento. Parabéns,
Senador Nabor Júnior.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) –
Agradeço-lhe o aparte com que me brinda, Senador
Mozarildo Cavalcanti. E reafirmo que, sem dúvida
alguma, poucas coisas mostram-se tão promissoras
como a ligação rodoviária entre os dois grandes ocea-
nos. Será a libertação da economia brasileira, hoje su-
bordinada aos interesses dos entrepostos estran- geiros;
será a viabilização dos transportes em grande escala,
com a redução dos percursos e o barateamento dos
fretes; será a consolidação da presença nacional na
América Andina, hoje precariamente atingida apenas em
seu terço meridional, a partir dos Estados do Sul, com
um franco acesso a Peru, Colômbia, Equador e Panamá;
será um caminho sem intermediários ou obstáculos
para a Costa Oeste de Estados Unidos, para o Mé-
xico e para o Canadá; e, acima de tudo, será uma
linha direta, também sem intermediários ou obstá-
culos, rumo ao Japão, à Coréia, a Taiwan e a todos
os países asiáticos que não escondem seu desejo
de receber maiores partidas de alimentos e insumos
brasileiros.São itens de exportação que devemganhar
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substancial competit ividade se chegarem
àqueles mercados com custos menores. Será, sem
dúvida, um portentoso projeto de engenharia.

Mas não há dúvidas de que estamos em
condições de executá-lo a custo razoável e de que
colheremos benefícios de imenso valor com sua
implantação. A única grande obra de arte prevista é a
ponte sobre o Rio Madre de Dios, no Peru, com um
vão de 800 metros, ponte cuja construção já foi
determinada pelo Presidente Alberto Fujimori e que,
segundo o nosso Embaixador, já tem depositada no
respectivo canteiro a estrutura de aço, faltando apenas
montá-la.

Contribuindo para a viabilidade do
empreendimento, haveria no trecho peruano, se
efetivamente for confirmada a opção pela sua região
central, pouco mais de mil quilômetros de obras –
40km de Iñapari a Iberia, 190km de Iberia a Puerto
Maldonado e 500km de Puerto Maldonado a Urcos –,
onde se fará a conexão com a excelente Rodovia
Pan-Americana, que, então, dará acesso aos portos
peruanos e a toda a costa oeste da América do Sul.
Atualmente, os primeiros 40km estão muito ruins; os
190km seguintes estão razoáveis; e os 500km até
Pan-Americana oscilam de regular a ruim.

Sr. Presidente, rogo a V. Exª que determine a
transcrição do estudo intitulado “Uma estrada
Brasil-Peru” como parte integrante deste discurso,
que enriqueço com outra citação do importante
documento: “A construção de uma estrada
pavimentada entre Brasil e Peru é indispensável para
o desenvolvimento do intercâmbio entre os dois
países e da integração da América do Sul. A
significativa redução dos custos de transporte, o
estabelecimento de um corredor bioceânico de
exportações, a geração de atividades comerciais e
produtivas adicionais e o progresso social e
econômico das populações locais são as vantagens
principais inerentes ao projeto”.

Conclui o Embaixador José Viegas Filho: “o uso
economicamente sustentável do meio ambiente, a
proteção às comunidades indígenas, a presença
efetiva das instituições e uma zona vulnerável são
outras consideráveis vantagens que ele apresenta.
Dos pontos de vista econômico, social, estratégico e
ambiental, o projeto é recomendável e viável”.

Estou seguro de que o povo brasileiro, por
intermédio de seus legítimos representantes no
Senado Federal, saberá entender e incentivar esse
projeto, como uma das mais legítimas e construtivas
soluções para que o nosso País saia do atual quadro
de dificuldades e consternações – habilitando-se a
realizar a grande obra que nos foi reservada por Deus,
cujas benesses e riquezas multiplicam-se pelas
vastidões continentais hoje tão pouco exploradas.

Solicito à Mesa que publique a proposta do
Diplomata José Viegas Filho como parte integrante
deste pronunciamento.

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR NABOR JÚNIOR EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

UMA ESTRADA BRASIL–PERU

Não existe uma estrada pavimentada entre o Brasil e o
Peru. Sua construção é uma das prioridades do relacionamento
entre os dois países por trazer vantagens de diversos tipos: gera
comércio, reduz os custos de transporte, integra e dinamiza as
populações locais e estabelece um corredor bioceânico de
exportações.

O interesse pela construção da estrada existe em ambos
os lados. Em Lima, recebi diversas mostras de interesse por
parte de representantes do Governo peruano, da Corporação
Andina de Fomento e dos Governos e classes produtoras dos
Estados brasileiros do Acre e de Rondônia, em contatos durante
os quais a construção da estrada é assinalada como um marco
de real importância na intensificação do intercâmbio entre o
Brasil e o Peru. A estrada é também o tema principal que animou
a criação do Conselho Empresarial brasileiro peruano,
estabelecido em agosto de 1998, além de constituir o tema mais
relevante do Grupo de Trabalho sobre integração Viária da
Comissão de Vizinhança entre o Brasil e o Peru.

Em essência, o traçado preferido pelo Acordo de
Interconexão Viária de 1981, e pelo Grupo de Trabalho da
Comissão de Vizinhança é o que, deixando o Brasil por Assis
Brasil e tendo Iñapari na fronteira, passa por Urcos, próximo a
Cusco, e chega ao Pacífico em Ilo, com ligação para Matarani.

Segundo o Ministério dos Transportes do Peru, o trecho
peruano tem atualmente as seguintes características: de Iñapari a
Iberia, cerca de 40km, o trecho está atualmente em mau estado. De
Iberia a Puerto Maldonado são 190km de estrada “afirmada”, de
terra, em estado entre regular e bom. Mesmo neste trecho, que é o
melhor, a estrada é intransitável entre dezembro e março, devido às
chuvas. De Puerto Maldonado a urcos há cerca de 500km em
estado de regular a mau. Ao chegar à planície, a estrada
proporciona contato com Lima e toda a costa, através da rodovia
Pan-americana.

Puerto Maldonado é a segunda cidade mais importante da
Amazônia peruana. Urcos oferece conexão com Cusco e dá
acesso à região central do Peru, principal eixo turístico do país. A
estrada requererá uma ponte sobre o rio Madre de Dios, com 800
metros de vão, sendo que a estrutura de aço que a constituirá já
se encontra no local, devendo ser colocada em posição no
transcurso deste ano.

No Brasil requer-se a conclusão de 100km entre Porto Velho e
Rio Branco e a recuperação de vários trechos entre Rio Branco e
Brasileia. Também será necessário modernizar e pavimentar 111km
entre Brasileia e Assis Brasil.

Existem estudos sobre um traçado alternativo que, de Puerto
Maldonado, ao invés de passar por Urcos, toma o rumo Sul e se
dirige a Puno, no lago Titicaca, já próximo, portanto a La Paz. De
Puno a Ilo, a estrada se beneficia em parte do fato de que o trecho
Ilo-Desaguadero já deverá estar concluído dentro de um ano.

As estimativas, ainda muito preliminarmente, indicam um
custo de 350 a 400 milhões de dólares para a construção da
estrada, tomando por base o trajeto via Urcos e um cálculo médio
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de 500 mil dólares por quilômetro. O trajeto via Puno pode
representar custo mais reduzido, por ser menor e menos
montanhoso o trecho a pavimentar.

A respeito do financiamento, os contatos iniciais que tenho
mantido com autoridades governamentais, entidades multilaterais e
empresas indicam existir um interesse bem definido pela realização
da obra. Creio ser possível obter desde logo o financiamento do
estudo de viabilidade que dará dimensões concretas ao projeto.

Vantagens da estrada

As vantagens da estrada são amplas e várias:

– estabelece um corredor de exportações entre o Atlântico
e o Pacífico;

– tem custos de construção relativamente menores por já
haver implantação parcial, com necessidade de recuperação e
asfaltamento em alguns trechos;

– permite o escoamento permanente dos bens produzidos
no Acre, Rondônia e Mato Grosso para um mercado muito mais
próximo, no Peru e na Bolívia, e vice-versa;

– gera uma significativa produção adicional de bens e
serviços nessa região, integrando-a em uma nova
complementaridade econômica;

– permite uma muito necessária assistência social às
populações carentes;

– assegura presença institucional em área vulnerável a
atividades clandestinas.

O projeto deve necessariamente ser visto a partir de uma
perspectiva integrada, levando em conta aspectos econômicos,
como a interligação do Brasil com o Pacífico e do Peru com o
Atlântico e a dinamização das atividades produtivas da área:
aspectos sociais, como a melhoria das condições de vida, saúde,
educação e saneamento das populações locais; e aspectos
ambientais, com especial atenção para a necessidade de evitar
uma ocupação populacional desordenada da área e proteger as
comunidades indígenas e o meio ambiente.

Benefício para as populações locais

Além de propiciar uma ligação entre o Atlântico e o
Pacífico, com seus aspectos estratégicos e de importância
macroeconômica, a estrada destina-se a ter um significativo
impacto positivo sobre a vida das populações que habitam os
Estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso, no lado brasileiro,
assim como o Sul do Peru e Oeste da Bolívia.

A título de exemplo, uma viagem de Cusco a Porto
Maldonado hoje, mesmo na época seca, de caminhão, pois não
há linhas de ônibus, dura uma semana. O isolamento das
populações devido à falta de transportes é a causa principal dos
altos índices de desnutrição, mortalidade e carência que as
caracterizam. Hoje, não havendo escoamento para a produção,
as populações locais estão praticamente limitadas a atividades
de subsistência.

Estima-se que só com a construção da estrada e o
desenvolvimento socioeconômico da área gerar-se-ia uma
produção excedente de um bilhão de dólares por ano, o que
cobriria os custos da construção da própria estrada e de todas as
iniciativas conexas previstas.

Para lograr pleno impacto, é fundamental que o projeto
seja desenvolvido em conjunto com iniciativas que permitam a
elevação dos níveis de vida, o uso adequado da terra e a
melhoria dos serviços de saúde e educação.

O projeto deve, portanto, incluir dispositivos de apoio ao
desenvolvimento econômico e social dessas populações, dos
quais seriam exemplos:

– ações de desenvolvimento produtivo, tais como
extrativismo regulado, atividades médico-científicas, uso
adequado dos recursos naturais;

– estrutura fundiária capaz de impedir a formação de
monopólios e a ação de especuladores; previsão e ordenamento
da migração rural;

– participação direta das pequenas comunidades locais no
desenvolvimento do projeto;

– programas de organização comunitária e profissionalização;
– preparação da infra-estrutura social (saúde, educação,

habitação, saneamento, etc.) e econômica (energia, comunicações,
etc).

Proteção do meio ambiente

– O projeto requer a oportuna realização de estudos sobre
o impacto ambiental da construção da estrada;

– as atividades econômicas devem ser programadas de
modo a que não afetem a integridade das comunidades
indígenas e do meio ambiente.

– as populações da área devem ser objeto de programas
de educação ecológica.

Aspectos econômicos

As vantagens econômicas da estrada ilustram-se com o
exemplo da redução dramática do custo dos fretes: hoje o frete
de caminhão de Rio Branco a Brasileia, uma distância de 229km,
é maior, nos seis meses de chuva, que o frete de 4.000km de Rio
Branco a São Paulo.

Além de propiciar o desenvolvimento de agro-indústrias
ecologicamente sadias na região, a estrada estabelecerá uma
interação econômica entre áreas vizinhas:

– melhores condições de exploração de 204 jazidas
minerais identificadas em toda a área do projeto;

– desenvolvimento da produção animal em Puno (redução
do custo do litro de leite de 35 para 12 centavos de dólar por litro);

– exploração de turismo ecológico;
– reflorestamento de áreas degradadas;
– recuperação de terras agricultáveis;
– substituição de cultivos de coca;
– desenvolvimento de sistemas de irrigação, sobretudo no

Departamento de Moquegua (produção de frutas de clima
temperado);

– pleno aproveitamento da infra-estrutura dos portos de Ilo
e Matarani;

– escoamento de 3 milhões de toneladas anuais de soja e
outros grãos pelo porto de Ilo (frete de retorno com fósfato de
Bayóvar, calcário e cimento de Juliana e Cusco);

– viabilização de empreendimentos conjuntos brasileiro-
peruanos.

Consideração final

A construção de uma estrada pavimentada entre o Brasil
e o Peru é indispensável para o desenvolvimento do intercâmbio
entre os dois países e da integração da América do Sul.

A significativa redução dos custos de transporte, o
estabelecimento de um corredor bioceânico de exportações, a
geração de atividades comerciais e produtivas adicionais e o
progresso social e econômico das populações locais são as
vantagens principais inerentes ao projeto. O uso economi-
camente sustentável do meio ambiente, a proteção às
comuni- da des indígenas, a presença efet iva das
inst ituições em uma zona vulnerável são outras consideráveis
vantagens que ele apresenta. Dos pontos de vista
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econômico, social, estratégico e ambiental, o projeto é
recomendável e viável.

O desenvolvimento dos contatos com vistas à construção
de estrada requer, como os próximos passos a serem dados:

– redação e apresentação oficial do projeto por ambos os
Governos;

– busca de financiamento junto a entidades públicas e
privadas; e

– realização de estudo de viabilidade.

Lima, 8 de dezembro de 1998. – José Viegas Filho,
Embaixador do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Com
relação à transcrição solicitada por V. Exª, a Mesa
atenderá na forma permitida pelo Regimento.

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo
Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, faço hoje uma
denúncia e um apelo aos Poderes Executivo e
Legislativo referente a um problema que considero da
maior importância para o desenvolvimento da
Amazônia.

A Superintendência da Zona Franca de Manaus –
Zona Franca que começou como um entreposto de
importação e exportação –, vem, ao longo do tempo,
transformando-se num órgão fomentador do
desenvolvimento daquela região. Hoje, a
Superintendência da Zona Franca de Manaus não
deveria sequer ter esse nome, por ser responsável por
uma ação muito presente e forte em todos os Estados e
Municípios da Amazônia ocidental. Tenho
acompanhado, por exemplo, em Municípios do Estado
de Roraima, a liberação de recursos para a implantação
de usinas de beneficiamento de arroz, de usinas de
leite, de fábricas de farinha e de recuperação de
estradas vicinais, indutoras do desenvolvimento
daquela região.

Para minha surpresa, Srªs e Srs. Senadores,
recentemente, a Suframa sofreu um verdadeiro golpe
ao seu já combalido orçamento. Da sua receita própria,
a Suframa teve retirados R$40 milhões sem uma
justificação capaz de embasar tal decisão da área
econômica do Governo. Da mesma forma, foi obrigada
utilizar a sua receita própria para aplicar R$8 milhões
em títulos do Tesouro Nacional. Então, é
verdadeiramente estarrecedor perceber que o Governo
Federal faz o trabalho ao contrário, na questão do
desenvolvimento da Amazônia, à medida que um órgão
da importância da Suframa é penalizado inclusive no
seu próprio orçamento.

Portanto, quero aqui fazer essa denúncia e, ao
mesmo tempo, apelar ao Poder Executivo,
representado pelo Senhor Presidente da República e
pelo Sr. Ministro da Fazenda, e também a nós do
Legislativo para que adotemos uma postura de não
aceitar, de reagir contra o que considero um verdadeiro
crime contra a economia da Amazônia.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Permite V.Exª
um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Concedo o aparte a V.Exª, nobre Senador Amir Lando.

O Sr.Amir Lando (PMDB – RO) – Nobre Senador
Mozarildo Cavalcanti, V. Exª aborda um tema ao qual
não posso permanecer silente, porque a denúncia que
faz tem toda procedência. Nós da Amazônia, tenho
certeza, fazemos coro com V. Exª. Não há dúvidas de
que a Suframa vem prestando, hoje, um serviço a toda a
Região. V. Exª situou muito bem. Há uma orientação,
sobretudo na gestão do Dr. Mauro, no sentido de
ampliar o raio de ação e atingir todos os Estados da
Amazônia. Isso é confortador, porque vemos que a
Suframa é sensível aos problemas dos municípios de
Rondônia. Temos uma série de projetos que foram
aprovados, inclusive para o Estado de Rondônia.Agora,
depois de tanta luta, temos o FNO. Sabemos que esses
recursos também não são aplicados integralmente, há
uma série de dificuldades e uma série de artifícios
criados para que não sejam integralmente aplicados na
Amazônia Legal. Assim também acontece com a
Suframa. É um protesto com o qual não poderemos, de
maneira nenhuma, concordar. Deveremos sair desta
tribuna, do foro do Senado, para nos dirigir, em coro, aos
órgãos do Poder Executivo, a fim de garantir esses
recursos tão necessários para uma região tão carente.
Durante o Império, essa luta era tão presente quanto
hoje. Sempre os Estados mais pobres tinham uma
participação insignificante, sequer proporcional a sua
densidade populacional.O Suframa arrecada na região,
tem um programa especial para o desenvolvimento
regional – já não vamos falar em Zona Franca de
Manaus – e, de repente, se observa uma ordem sem
fundamento, no mínimo autoritária, das autoridades
econômicas, determinando que esses recursos
sejam devolvidos ou que sejam adquiridos títulos
do Tesouro Federal, uma maneira até acintosa de
devolução. Portanto, quero parabenizar V. Exª por
ter assomado à tribuna para fazer um discurso
brilhante em defesa da Região Amazônica. Muito
obrigado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço o aparte, V. Exª vem corroborar, com a
voz de um representante do Estado de Rondônia,
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com a preocupação que desejo trazer nesta tarde
diante de uma medida que considero absurda sob
todos os aspectos.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – V.
Exª me concede um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Pois não, Excelência.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) –
Senador Mozarildo Cavalcanti, representamos
Estados de uma região periférica, e o que é pior:
somos periferia da periferia, porque a Amazônia
ocidental, segundo dados estatísticos de hoje, é a
menos contemplada com recursos do FNO e com
incentivos fiscais da Sudam. Resta-nos a Zona
Franca de Manaus, com a Suframa, que, bem ou mal,
aplica recursos da sua receita principalmente no
Amazonas mas também no seu Estado, no Acre e em
Rondônia. Sou partidário e defensor da tese de que a
Suframa deve ser reformulada e deve se transformar
efetivamente numa agência de desenvolvimento,
gerindo um fundo rotativo distribuído de forma mais
racional. Mas esse assunto merece uma discussão
mais profunda. De qualquer modo, como afirmei, bem
ou mal, ela presta inestimáveis serviços à região, e
vem agora sofrer esse golpe que V. Exª está
denunciando com muita oportunidade. Creio que já é
tempo de nos unirmos mais em uma grande frente,
não importando partidos, sejam Senadores da
Oposição ou do Governo, para abrir uma trincheira
em defesa da Amazônia. Há poucos dias, o Senador
Amir Lando me abordou para levantar essa idéia que,
evidentemente, não é original – nem S. Exª está
pretendendo que seja. Infelizmente, por vários
motivos, até hoje não conseguimos constituir esse
bloco, essa frente, esse grupo parlamentar, seja
como for denominado. Para que não fiquemos apenas
nos protestos da tribuna, precisamos nos transformar
num grupo efetivo de pressão junto ao Governo
Federal, para que fatos como esse não se repitam.
Parabéns pelo pronunciamento.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Senador Jefferson Péres, agradeço o aparte,
Senador. V. Exª traz ao meu pronunciamento a voz do
Estado do Amazonas nesse protesto contra mais um
ato que vem prejudicar fortemente os nossos Estados
da Amazônia que, como disse muito bem V. Exª, já
são Estados periféricos.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Agradeço ao
ilustre Senador Mozarildo Cavalcanti o aparte. Quero
dividir, em termos de solidariedade, com os ilustres
Senadores Amir Lando e Jefferson Péres, um
posicionamento do Estado do Acre a favor de V. Exª
nessa reivindicação, nesse apelo e nessa denúncia ao
Governo Federal, para que reveja essas medidas,
verdadeiras penalidades para o povo amazônico.
Confesso, Senador Mozarildo Cavalcanti, que tenho
muita dificuldade em compreender por que a Amazônia,
que tem uma importância tão fundamental, tão orgânica
para o nosso País, é uma referência da soberania
brasileira, do futuro da humanidade, tem recebido esse
tratamento por parte das políticas públicas. Um
exemplo é a denúncia que V. Exª apresenta de uma
discriminação em relação à retirada de recursos e
viabilidade de financiamento que a Suframa possa
receber, já que a referida superintendência se
constituiu, em nossa Região, como uma agência de
desenvolvimento informal. Conforme muito bem expõe
o Senador Jefferson Péres, o Estado do Acre recebe
benefícios marcantes na história da Suframa. Os
financiamentos e os projetos aprovados pelo Governo
do Estado trazem algum alento às Prefeituras e aos
Governos Estaduais no sentido de criar uma condição
mínima de infra-estrutura para o povo amazônico.
Então, a população do Acre sente-se também vítima de
uma situação desse tipo, caso seja levada adiante. O
momento é oportuno para dizer ao Brasil que, se o País
olha para a Amazônia com tanto interesse e respeito no
que tange à necessidade de ela ser parte viva da nossa
soberania nacional, é preciso ver o desenvolvimento
humano na região como peça fundamental. O Senador
Jefferson Péres alerta para essa discriminação do
financiamento fazendo ponderações em relação aos
recursos do BNDES, que diminuem a cada época
quanto ao financiamento para a Amazônia, ainda mais
com esse sacrifício da Suframa. O FNO é outro
exemplo. Há uma disponibilidade virtual de uma quantia
enorme de recursos. No ano passado, recebemos,
ilustre Senador, R$42 milhões para investimento na
produção no Estado do Acre, mas só conseguimos
obter R$6 milhões, porque os entraves burocráticos e a
falta de projetos e de assistência técnica ao trabalhador
rural impediram a entrada de recursos no Estado e
tivemos uma devolução de R$36 milhões. Então, penso
que a Suframa, como agência de desenvolvimento que
é, hoje na Amazônia, não pode ser sacrificada por isso,
muito menos o povo amazônico. Parabéns a V. Ex.ª por
discurso tão importante.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Agradeço a V. Exª pelo importante aparte, que vem
enriquecer sobremodo o meu pronunciamento.
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Quero ratificar de maneira contundente a
necessidade que nós, representantes da Região
Amazônica, temos de nos unir, não só para
apresentar ao Governo Federal o repúdio contra essa
medida, mas também para propor-lhe uma política
mais séria, que efetivamente seja capaz de
desenvolver a Amazônia, respeitando o meio
ambiente, mas sobretudo valorizando o ser humano
que lá habita, seja índio, seringueiro, enfim qualquer
cidadão.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – V. Exª
concede-me um aparte, nobre Senador?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Ouço V. Exª, nobre Senador Moreira Mendes.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Ilustre
Senador Mozarildo Cavalcanti, ouvi atentamente o
seu pronunciamento, que, além da denúncia no
conteúdo, traz também mais um alerta para nós,
Parlamentares, que integramos a Bancada da
Amazônia neste Parlamento. Corroborando as
palavras do ilustre Senador Jefferson Péres, é
preciso que a Amazônia deixe de ser o quintal deste
País. É necessário que as autoridades do Planalto
olhem para a Região com outros olhos. Nesse
sentido, muito bem colocou o Senador Jefferson
Péres, corroborado pelo nosso amigo do Acre,
Senador Tião Viana, que devemos nos unir e formar
uma Bancada forte, independente de cor partidária,
para defender os interesses da Amazônia com mais
segurança e responsabilidade. Parabenizo V. Exª por
seu pronunciamento, que é mais um que se soma a
tantos outros feitos nesta Casa e que demonstra
claramente que nossa Amazônia, a cada dia, fica
mais distante do desenvolvimento e de apoio.
Entendo ser este o caminho: que cada um de nós se
levante e faça sua denúncia. Assim, poderemos
conseguir o nosso objetivo para o povo da Amazônia
que também é Brasil. É bom que se lembre.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Agradeço o aparte de V. Exª.

A Amazônia representa 2/3 do território nacional
e merece urgentemente ter uma política de
desenvolvimento capaz de levar aos milhões de
brasileiros que lá vivem uma condição de vida melhor.
Queremos deixar, de uma vez por todas, de ser
tratados como o quintal do Brasil. Dessa forma,
repudiamos essa política que somente vê o litoral do
País e esquece o imenso continente que é a
Amazônia. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Encerrou-se sexta-feira última o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei da
Câmara nº 26, de 1996 (nº 131/95, na Casa de
origem), que dispõe sobre indenização à

companheira ou ao companheiro no caso de acidente
de trabalho ou de transporte com morte do segurado
da Previdência Social.

Não tendo recebido emendas, a matéria será
incluída em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência recebeu o Aviso nº 83, de 1999, de 5 do
corrente, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia da Decisão nº 51, de
1999, bem como dos respectivos Relatório e Voto que
a fundamentam, referente à inspeção realizada no
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem –
DNER. (Diversos nº 13, de 1999)

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência recebeu o Aviso nº 96, de 1999, de 5 do
corrente, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia da Decisão nº 49, de
1999, bem como dos respectivos Relatório e Voto que
a fundamentam, referente à inspeção realizada no
Conselho Federal de Medicina. (Diversos nº 14, de
1999)

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência recebeu o Ofício nº 157/99, na origem, de
26 de fevereiro último, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, encaminhando o Relatório de
aplicação dos recursos do Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades
de Fiscalização – FUNDAF, relativo aos anos de 1997
e 1998. (Diversos nº 15, de 1999)

O expediente vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário que declara
prejudicado, nos termos do art. 334, inciso I, do
Regimento Interno, o Requerimento nº 444, de 1998.

A matéria vai ao Arquivo.

O Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo a
palavra à nobre Senadora Marina Silva. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio
Alcântara.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras,
desde que cheguei aqui tenho me ocupado, com certa
insistência, de um tema que também desper tou
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muita atenção e interesse de V. Exªs. Refiro-me à
questão da programação da televisão. O Senador
Pedro Simon, pessoa extremamente preocupada
com isso, foi o Relator de uma Comissão Especial
instalada no Senado, para discutir este problema.

Por que volto ao tema agora?
Por duas razões. Primeiramente, para trazer

algumas informações novas que, embora tenham
circulado nos principais jornais do País, podem não
ter chegado ao conhecimento dos nossos colegas. E
também para lembrar o esforço do Dr. José Gregori,
da Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania, a
fim de extrair das emissoras de televisão um
compromisso ético com a divulgação de matérias e
com a programação adequada ao público que hoje
tem acesso à televisão.

Conheço, pelo menos, dois estudos de natureza
científica que apontam uma influência considerável
da televisão sobre o aumento dos índices de
violência. Um deles foi um livro preparado a pedido do
Governador Leonel Brizola, quando governou o Rio
pela segunda vez. Em relação a isso, a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
realizou um amplo estudo que foi condensado ao
livro, no qual mostra de maneira irretorquível a
relação entre televisão e violência.

O outro estudo foi patrocinado pela Unesco e
coordenado por um pesquisador holandês que tomou
amostras, em vários países do mundo, de diferentes
características socioculturais, e que conclui também
por uma relação de causa e efeito entre programação
de televisão e violência, inclusive de violência entre
jovens.

Esse não é o único aspecto que nos deve
interessar em relação à programação da televisão.
Podíamos, por exemplo, lembrar certos programas
que servem para diminuir as pessoas, colocá-las em
posição incompatível com a dignidade que deve ter
todo ser humano. Achincalham, ridicularizam
pessoas muitas vezes vítimas de defeitos físicos,
pelos quais não têm culpa alguma. E programas
desse tipo se repetem.

A fome de audiência termina fazendo com que a
televisão seja extremamente permissiva na
organização dos seus programas. Se lembrarmos
que a televisão é uma concessão do Poder Público –
sem enveredarmos pelo território da censura, de que
não podemos nos ocupar porque é absolutamente
indesejável –, temos que ter algum controle sobre esse
eficiente meio de comunicação. Tanto isso é verdade
que a sociedade civil tem se mobilizado para influir
nessa programação, – há a Fundação Abrinq; há uma
ONG inspirada pela Deputada Marta Suplicy

denominada Tever, a única que se ocupa justamente
em acompanhar essas programações e fazer
sugestões.

O Jornal Folha de S. Paulo do dia 6 de março
publicou uma matéria muito interessante, a propósito
da comemoração do Dia da Mulher, demonstrando
como a imagem que a televisão faz da mulher não
corresponde à realidade da brasileira. Há no texto
algumas explicações de que o grande consumidor do
mercado é o homem – geralmente é o líder da família,
é quem dá sustentação financeira – e, por isso, a
imagem da mulher deve ser feita para agradá-lo e
levá-lo a consumir. O resultado é que, pelo menos
segundo esse trabalho, o número de telespectadoras
está caindo. Houve uma queda de 8%, e depois de
10%, como se elas estivessem começando a rejeitar
a forma artificial com que sua imagem é utilizada na
televisão.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª me
permite um aparte, nobre Senador Lúcio Alcântara?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Pois não, nobre Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Fico feliz
com V. Exª por trazer, mais uma vez, ao debate o
tema. O prezado amigo, em muitas e muitas
oportunidades, vem discutindo a matéria que também
tem me preocupado. Estou em vésperas de
apresentar novamente projeto que visa criar uma
subcomissão permanente da Comissão de Educação
a fim de discutir constantemente os programas de
rádio e televisão no País – o ideal seria uma comissão
permanente, mas tenho a sinceridade de reconhecer
que é absolutamente inviável. Não tenho nenhuma
dúvida, nobre Senador, de que no Brasil é incompre-
ensível a indiferença do Congresso brasileiro ao rádio
e à televisão. Discutimos no Congresso brasileiro o
problema da família – e é importante o problema da
família; se discutimos o problema da infância – e é
importante o problema da infância; se discutimos o
problema da educação – e é importante o problema
da educação.Pelo amor de Deus, a televisão tem mais
influência na formação do povo e da sociedade do
que a própria família, que muitas vezes é apenas
ponto de encontro; do que o próprio colégio, que
muitas vezes instrui, mas não educa absolutamente
nada; do que a própria Igreja, que a cada dia tem uma
penetração menor na formação da personalidade do
cidadão. Não me parece justo que estejamos aqui a
trabalhar a vida inteira em prol do nosso País e
fiquemos a assistir exatamente o que mais influencia,
o que mais orienta, o que mais coordena, o que mais
encaminha a informação dos nossos filhos, da
nossa sociedade, dos meios e dos costumes do
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povo brasi leiro. O meu amigo José Gregório está
trabalhando, ele tem viajado pelo Brasil e pelo
mundo. Que rapaz que trabalha esse! Estou falando
com sinceridade, porque sou fã do seu trabalho, da
sua competência e do seu esforço. Ele teve algumas
vitórias espetaculares, como foi o caso de encontrar
uma solução na anistia...

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Reparação material.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) –
Exatamente. E está fazendo um esforço que me
parece altamente positivo com relação à televisão.
Mas estou buscando com ele um diálogo, porque,
quando falei com proprietários de televisão, na
reunião que tivemos, eles alegaram, com certa razão,
que desejam um entendimento, porque uma hora são
chamados à Câmara, outra hora são chamados ao
Senado, outra hora são chamados pelo Dr. José
Gregório. Então, estou buscando conversar com o
José Gregório para encontrarmos um entendimento.
E a mim me parece que não há nada mais racional do
que termos aqui no Senado Federal uma
subcomissão permanente para acompanhar, para
debater, para discutir. Não é para perseguir, não é
para cobrar, não é para criar censura, não é por aí que
estou caminhando. Não estou indo pelo mesmo
caminho de V. Exª; estou indo pelo conjunto, pela
construção, pela arquitetura da análise como ela deve
ser, ou seja, televisão em família, em sociedade, em
cultura, em educação, em patriotismo e em tudo o
mais. Na verdade, a formação da opinião pública é
feita pela televisão, e em um país pobre e imenso
como é o Brasil não há outra maneira de se chegar a
qualquer canto do País senão pelo rádio e,
basicamente, pela televisão. Desse modo, acredito
sinceramente que temos que aprofundar essa
questão, e isso não será feito apresentando um
projeto, promovendo um seminário ou um debate,
mas discutindo permanentemente. A mim me parece,
salvo melhor juízo, que devemos criar uma comissão
permanente, composta também por especialistas,
para debatermos profundamente essa questão da
televisão. Felicito V. Exª e aproveito o seu
pronunciamento para mais uma vez dizer – e inclusive
citar que venho recebendo uma infinidade de cartas –
que a idéia não morreu, ela continua de pé. No ano
passado, tivemos vários entendimentos e estou à
espera do diálogo com o Dr. José Gregório, que
haverá de me conceder audiência, e, após isso,
apresentaremos novamente a matéria. Muito
obrigado a V. Exª.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA. (PSDB – CE) –
Muito obrigado, Senador Pedro Simon. A idéia não

morreu, primeiro devido a sua importância; e
segundo porque está, entre outras mãos, nas
mãos de V. Exª, que é uma pessoa obstinada na
procura daquilo que é do interesse geral da
sociedade.

Tenho uma sugestão que talvez dê maior
amplitude a esse debate. Penso também que a
comissão não teria número suficiente de partici-
pantes visto que somos apenas 81 Senadores, mas a
idéia da subcomissão é correta, é altamente pertinente.
V. Exª integra a Comissão de Educação?

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Integro,
Senador, acampei lá exatamente por causa desse
trabalho.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Nós
poderíamos já convidar o Dr. José Gregório para vir
conversar conosco. Ele está desenvolvendo um
trabalho junto às emissoras – as informações que
tenho eu as obtive pela imprensa – na tentativa de se
estabelecer a auto-regulamentação. As emissoras
elaborariam um código e o respeitariam.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Concordo
com V. Exª que isso é muito bom, é excepcional, mas
não é o suficiente. Isso significa lavarmos as mãos e
deixarmos os proprietários de televisão cuidarem da
matéria. É bom que façam isso, o código deve ser
instituído, não tenho nada contra; muitos proprietários
de televisão já o vêm elaborando, já vêm se
esforçando; têm muito mais mérito do que nós, que
não estamos fazendo nada. Creio, no entanto, que
temos que dar nossa contribuição de Parlamentares.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Minha idéia era a de que o Dr. Gregório viesse fazer
uma exposição na Comissão para levantarmos,
inclusive, outros aspectos do problema que não estão
devidamente considerados. Fiquei sabendo, pela
imprensa, que cada emissora poderia ter um código
de auto-regulamentação diferente. Ao menos uma
delas, a TV Bandeirantes, já o elaborou e submeteu
ao exame do Ministério da Justiça. De qualquer sorte
não vemos como positivo que o Congresso esteja
fora dessa discussão e desse acompanhamento.

Apresentei um projeto de resolução que
provavelmente não vai prosperar, mas marquei
minha posição, suspendendo o exame de
renovação de concessões até que haja uma regra,
que será fruto dos debates, para estabelecer os
limites da programação, atendendo ao interesse
social, ao interesse da comunidade. Há uma
expansão cada vez maior desses meios de
comunicação, interesses poderosos envolvid os,
interesses empresariais relacionados à audiência,
mas deve-se determinar um limite, um pa-
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râmetro, e o que deve prevalecer é o interesse
social, principalmente dos jovens. Existe um anseio
da sociedade por um maior controle social sobre
esses meios de comunicação. Não tenho
informações de que o Governo ou o Ministério da
Justiça tenham realizado pesquisas de opinião. Sei
que a grande maioria da população não concorda
com a censura, mas quer alguma forma de controle
ou pelo menos um acompanhamento da progra-
mação dessas emissoras. Há uma série de
instrumentos que podem ser utilizados para auxiliar
os pais nesse controle: um deles é o bloqueio de
determinados canais em certas horas; para isso o
aparelho televisor deve trazer uma peça especial que
permita aos pais controlar o acesso a diversos canais
de forma que as crianças não assistam a
programação inadequada a sua idade e formação.
Enfim, muito se tem falado, muito se tem discutido
sobre isso, mas há uma grande inércia. Todos
consideram o problema importante, todos consi-
deram que há necessidade de se adotar alguma
providência, mas, até agora, considero que o mais
próximo a que estamos chegando é esse movimento
coordenado pelo Dr. José Gregori, que deu prazo até
31 de março para que as emissoras ou a Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão –
ABERT apresentem suas propostas. Entretanto, já
existe uma divergência entre a Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão e uma outra
entidade dissidente, criada por algumas emissoras
que não estão de acordo com a Abert.

Então, como se vê, o processo é complexo, e o
Congresso precisa, de alguma maneira, tomar uma
atitude positiva em relação ao problema. Creio que o
passo que se pode dar agora é convidar o Dr. José
Gregori para vir à Comissão de Educação apresentar
o trabalho que está desenvolvendo, receber
sugestões, subsídios, opiniões e inclusive reforçar a
sua luta, que não é fácil. Talvez o Dr. José Gregori
necessite do apoio e do estímulo do Congresso
Nacional a fim de conduzir as negociações que está
empreendendo.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Pois não, Excelência.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª está
absolutamente correto em sua análise e em sua
exposição. Tenho uma audiência marcada com o Dr.
José Gregori e pretendo dizer a S. Sª, em primeiro
lugar, que sua atuação é digna de se tirar o chapéu,
porque está tendo coragem, debatendo, analisando,
aprofundando, discutindo e conversando com todo o

setor, e que a discussão passa pela vinda de S. Sª a
esta Casa, para conversar com os Senadores. Em
segundo lugar, estou indo ao seu encontro porque
gostaria de falar do que está sendo feito aqui.
Conversei longamente com a ex-Deputada Marta
Suplicy, que tem um profundo estudo sobre a
matéria, fruto de um enorme esforço, e teve a
gentileza de me entregar todos os trabalhos que
desenvolveu até então sobre o tema e está disposta a
vir e participar desse debate. Assim, concordo com V.
Exª quando afirma que o que devemos fazer,
primeiramente, é convidar o Dr. José Gregori a
comparecer a uma reunião da Comissão de
Educação. Eu disse que gostaria de ir lá para
dizer-lhe o que estamos fazendo aqui e, se for o caso,
já discutir alguma coisa. Concordo, repito, com V. Exª
quando diz que o que devemos fazer primeiramente é
trazer o Dr. José Gregori, bem como os proprietários
de emissoras de rádio e de televisão e outras
entidades afins, para que venham discutir essa
matéria. Mais uma vez, cumprimento V. Exª pelo
belíssimo pronunciamento.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Agradeço a V. Exª, Senador Pedro Simon.

V. Exª, inclusive, pode ser um enviado, porque
conta, para isso, com todas as credenciais, não só da
Comissão como também do Plenário do Senado, para
promover essa conversa com o Dr. José Gregori, de
modo que possamos identificar onde exatamente
podemos agir, seja no sentido de nos esclarecer com a
vinda de S. Sª, seja no sentido de reforçar a sua ação,
trabalhando em conjunto. E, porque não dizer, também
para tirarmos algum resultado disso, pois, se
verificarmos os anais, observaremos que essa é uma
questão repetidamente levantada aqui, sem que
possamos, até agora, ter logrado uma solução.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Exato; a
questão é levantada, abordada, mas sem nenhuma
conclusão. Pela primeira vez, estamos tentando
chegar a alguma conclusão . Ao invés de apenas
discutir o problema, vamos tentar fazer alguma coisa,
pois é o que nos compete.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sempre que procuro o Ministério da Justiça e a
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão – ABERT, obtenho como resposta que estão
sendo feitos estudos. Estudos que nunca têm fim.
Sabemos que não há mais censura e, como disse V.
Exª, dela não queremos mais saber. De outro parte, as
emissoras de televisão, de há muito, prometem esse
código de auto-regulamentaçã o,que, por si só, não
é o bastante. Nem a classificação etária é feita. O
Ministério da Justiça não conseguiu reorga-
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nizar-se nesse sentido, não apenas com relação à
televisão, mas também no tocante ao cinema.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Permite-me
V. Exª um aparte, nobre Senador Lúcio Alcântara?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço com muito prazer o aparte de V. Exª, Senador
Amir Lando.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Eminente
Senador Lúcio Alcântara, estamos diante de um
problema, que V. Ex.ª aborda, nesta sessão do
Senado Federal, com muita propriedade, que vem
solapando a integridade da família e dos valores que
sustentam e suportam a sociedade. Os meios de
comunicação, especialmente a televisão, vão
talhando as condutas sociais. Indubitavelmente,
estamos diante de um dilema entre a censura, a
auto-regulamentação e a instituição de um conselho
que, no meu entender, se vier a ser criado, deve ter
papel coercitivo – e aí se pode, talvez, esbarrar na
censura. Todavia, se folhearmos a Constituição,
especificamente no seu Capítulo V, que trata da
Comunicação Social, verificaremos que ali estão
plasmados princípios exatamente em defesa desses
valores, inclusive culturais. Os meios de comuni-
cação, hoje, têm ainda um estímulo merca- dológico –
o mercado comanda. O símbolo desse mercado é a
sexualidade feminina, peculiaridade esta que, aliás, V.
Exª abordou muito bem, mencionando, en passant,
esse artigo da Folha de S.Paulo, edição de 08 de
março, quando se comemora o Dia Internacional da
Mulher. Realmente algo precisa ser feito; estamos
percorrendo um terreno minado entre a
autodisciplina, os códigos de ética, que deveriam
presidir a conduta desses instrumentos de
comunicação, e, como última instância, a criação de
um conselho, em que haverá a dificuldade de lapidar
suas atribuições para que não criemos um mero
órgão censor, mas que exerça, isto sim, um papel
fiscalizador. Essa fiscalização implica,
necessariamente, mudar o ângulo desseécran que,
via de regra, vem dissolvendo os valores cristãos,
sociais e sobretudo aqueles que edificam a
sociedade, cuja cellula mater é a família. É preciso
mudar, e, em se tratando de um serviço público, que
ao menos fique este jungido aos princípios da
Constituição. Aí, sim, esse conselho poderá atuar
para fazer valer a sua função. Posteriormente,
poderemos acrescentar, em legislação ordinária,
algumas normas que regulem o funcionamento
desses instrumentos poderosos da comunicação social
no Brasil. V. Exª está de parabéns.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Muito obrigado, Senador Amir Lando, V. Exª traz

argumentações forradas de conteúdo jurídico, até
mesmo constitucionais, que ajudam a lançar luz
sobre o problema. Evidentemente, compreendendo
que estamos em um território impreciso entre o que
seria a vigilância, a ação coercitiva do Poder Público
para assegurar aquilo que julgamos ser de interesse
da sociedade, e a censura, vedada expressamente
pela Constituição.

Certamente, temos de encontrar o necessário
bom senso para que resguardemos o interesse
público sem comprometer a liberdade de expressão.
Infelizmente, a Constituição previu um instrumento, o
Conselho Nacional de Comunicação Social, cuja
instalação, entretanto, até agora, ainda não se
promoveu. Há quem imagine que, na sua versão
preliminar, se trataria de um órgão corporativo para
que ali tivessem assento representantes de setores
com opiniões já bem estabelecidas sobre
determinados assuntos. Isso foi modificado. O
Senador José Fogaça, que está me solicitando um
aparte, possivelmente vai falar sobre o Conselho de
Comunicação Social também – se não me engano, S.
Exª foi relator dessa matéria. O fato é que temos de
encontrar uma maneira mais justa para lidar com
essa questão.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Concedo o aparte a V. Exª, Senador José Fogaça.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Senador
Lúcio Alcântara, obrigado a V. Exª por ter-me
concedido um aparte. Realmente, queria agregar
uma posição ao debate que V. Exª está liderando aqui
no Plenário do Senado. Tenho impressão de que já é
possível pensarmos em um novo patamar de
realidade no Brasil. Não sei se ainda é possível
pensar na instituição do Conselho, na constituição,
melhor dizendo, porque ele já está instituído. No
entanto, creio que é perfeitamente plausível e viável
começarmos a debater o assunto se é tão difícil,
politicamente, constituir uma comissão de análise
dos programas; se é tão difícil constituir o Conselho de
Comunicação Social previsto na Constituição. Quem
sabe se não é a hora de, pelo menos, demarrarmos o
debate a respeito de um possível órgão regulador do
sistema de comunicação social no Brasil. É uma das
poucas áreas de concessão de serviço público no
Brasil que está a descoberto, ou seja, não está a
descoberto, porque tem o papel fiscalizador ou o
suposto papel de fiscalizador do Congresso Nacional.
É uma das poucas áreas do serviço público em que as
concessões não têm um órgão especializado de
vigilância permanente, com aguçada visão do pro-
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blema para acompanhar no dia-a-dia, no
passo-a-passo, a programação das emissoras. O
órgão regulador tem o papel de fiscalizar, de
examinar as renovações de concessão, as outorgas
de concessão, a qualidade de serviços prestados.
Quem não põe qualidade nos seus serviços também
não pode ter uma concessão de serviço público. Nos
Estados Unidos, é longa e absolutamente vitoriosa a
trajetória e a história da FCC – Federal Communi-
cation Commission –, Comissão Federal de Comuni-
cação, com membros nomeados pelo Presidente da
República, aprovados pelo Senado, com mandato
certo. Hoje, a fiscalização desses serviços públicos
estão entre o Congresso e o Governo, o Poder
Executivo. Ambos não têm muita independência em
relação aos meios de comuni- cação. O órgão
regulador, este sim, com mandato certo, fixo, sendo
impossível demitir um dos mem- bros, salvo por lesão
grave ao direito ou à Admi- nistração Pública, ou
sentença condenatória transi- tada em julgado, não
tenho nenhuma dúvida de que esse órgão – embora
não fosse o seu objetivo tratar da questão dos
costumes, da questão social, das questão dos
objetivos sociais dos meios de comuni- cação, seria
mais um órgão técnico –, já seria um elemento muito
positivo para, de alguma maneira, coordenar sem
censurar, avaliar sem reprimir e exigir qualidade sem
ser preciso usar da influência política, do poder
político e do poder econômico. Essa é a idéia,
Senador Lúcio Alcântara, que eu já, desde a semana
passada, tenho a intenção de trazer à debate no
Senado. Creio que não estou distorcendo o sentido e
o objetivo do excelente pronunciamento que V. Exª
está fazendo e da importante preocupação que está
tendo com os meios de comunicação. Obrigado a V.
Exª.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Pelo
contrário. V. Exª usou uma expressão que julgo
importantíssima. Referiu-se a fiscalizar sem reprimir.
Ocorreu-me a idéia de que esse órgão que se viria a
criar, com características semelhantes às do órgão
dos Estados Unidos, como existe também na
Inglaterra, poderia fazer, por exemplo, um ranking,
que divulgaria mensalmente, segundo os padrões
dessa organização, que a emissora tal infringiu tantas
vezes tal regra. Enfim, poder-se-ia criar um meca-
nismo que, dependendo da sua divulgação, seria
absorvido pela sociedade, pelo menos como um
roteiro, para saber quem está mais ou menos distante
de standards, que poderiam ser concebidos para isso.

Se se desejar, há um campo para se trabalhar,
sem querer restituir a censura e sem ser apenas uma
espécie de algoz das empresas de televisão, mas
legitimamente defender o interesse geral da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior. Fazendo
soar a campainha.) – Eu pediria a V. Exª que conclua
o seu pronunciamento porque o seu tempo já se
esgotou há quase dez minutos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Pois não, muito obrigado pela tolerância de V. Exª,
que é quase a mesma com que espera aquela
estrada do Acre. Então, sou-lhe muito grato.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Somos tão
poucos no plenário, Sr. Presidente. Acredito que não
há tantos para falar até às 19 horas.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Mesa
comunica aos Srs. Senadores que ainda há três
oradores inscritos. Dependendo da aquiescência dos
Senadores que irão falar, poderemos prorrogar o
tempo do Senador Lúcio Alcântara.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Já
vou concluir, Sr. Presidente e agradeço a distinção de
V. Exª.

Poderemos retirar de concreto os entendi-
mentos que o Senador Pedro Simon manterá com o
Dr. José Gregório e a diligência que S. Exª haverá de
empreender. Evidentemente, pela maneira como o
Senador se apresentou disposto a essa missão –
sem retirar a iniciativa de ninguém –, pela dedicação
de S. Exª ao tema demonstra que tem todo o
interesse de tratar com o Dr. José Gregório, examinar
junto à Comissão de Educação sua vinda e,
objetivamente, considerar propostas como essas que
o Senador José Fogaça trouxe aqui.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Pois não, Excelência.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Nobre
Senador, quando falei na Constituição, evidente-
mente não tinha o artigo de memória, mas uma
leitura sempre é gratificante. Veja o que dispõe o art.
221: “Art. 221. A produção e a programação das
emissoras de rádio e televisão atenderão aos
seguintes princípios: I – pre- ferência a finalidades
educativas, artísticas, culturais e informativas; II –
promoção da cultura nacional e regio- nal e estímulo
à produção independente que objetive sua
divulgação; III – reorganização da produção cultu-
ral, artística e jornalística, conforme percentuais
esta- belecidos em lei; IV – respeito aos valores
éticos e sociais da pessoa e da família.” De certa
forma, conforme está expresso na Constituição,
também cabe ao Senado essa fiscalização. A
instituição desse órgão auxiliar, chamado Conselho
de Comunicação, de que tratou o Senador José
Fogaça, está expressa no art. 224 da Constitui-
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ção. Quer dizer, instrumentos existem, regulados na
forma da lei. Esses dispositivos foram regula-
mentados em 1991, quando estávamos aqui. Porém,
esse Conselho ainda não foi implantando. Há de
haver força e vontade política. Sabemos que é um
terreno minado. Há uma pressão dos meios de
comunicação, que endeusam e também destroem
qualquer pessoa ou político que não esteja no
paladar e no saber de seus interesses. Todavia,
temos de ter coragem para defender os interesses
permanentes da sociedade e os valores éticos,
sobretudo de resguardo da pessoa e da família. Isso
é fundamental.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Muito obrigado, Senador Amir Lando.

A leitura da Constituição, feita pelo Senador
Amir Lando, já mostra a responsabilidade social
inerente a essas atividades de comunicação. O que
resta agora é encontrarmos os instrumentos e os
meios para que a defesa da sociedade e desses
valores a que S. Exª se referiu seja realmente feita de
maneira eficiente e sem sem comprometer a
qualidade e a liberdade de expressão e comunicação
também assegurada pela Constituição.

Muito obrigado, Senador Nabor Júnior. Peço
desculpas aos Colegas que ainda vão falar por ter-me
excedido no tempo – foi apenas para ouvir judiciosos
apartes que só enriqueceram meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra, por 20 minutos, ao nobre Senador José
Eduardo Dutra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
tarde de hoje farei algumas reflexões sobre a
democracia. Tomarei como mote um episódio recente
ocorrido em meu Estado.

No fim do ano passado, após as eleições esta-
duais e a eleição nacional, com a primeira experiência
de reeleição na história do Brasil, inspirado até por
pronunciamentos de vários Senadores da base gover-
nista que subiram a esta tribuna para denunciar o uso
abusivo da máquina pública no processo eletivo, apre-
sentei uma proposta de emenda constitucional extin-
guindo o instituto da reeleição para Prefeito e manten-
do-o para Governador e Presidente da República, mas
introduzindo a exigência da desincompatibilização.

Na ocasião, fiz questão de registrar que eu
continuava com a opinião que havia dado quando da
discussão da emenda da reeleição: sou contra a
existência da reeleição em todos os níveis, mas
entendia que, especialmente nos municípios – e
vários municípios do nosso País –, onde não há

imprensa independente, onde não há nem mesmo
aquilo que possa se chamar de sociedade civil
organizada, sem dúvida alguma, o princípio da
reeleição era infinitamente pior do que em âmbito
federal, para Presidente da República, e mesmo
estadual, para Governador.

Na ocasião, alguns disseram que seria
discriminação contra os municípios, ou contra os
prefeitos, então fiz questão de também registrar que a
Constituição já estabelece uma discriminação. Refiro-
me não ao conceito, não ao entendimento da palavra
“discriminação” como entendimento negativo, mas ao
tratamento separado, inclusive dentro dos municípios,
ao se estabelecer que até 200 mil eleitores a eleição se
dá em apenas um turno e nos municípios acima de 200
mil eleitores a eleição se dá em dois turnos, num
reconhecimento de que há realidades diferentes.

Um episódio acontecido no meu Estado,
especificamente no Município de Porto da Folha,
apenas reforça esta minha opinião da situação
diferenciada dos municípios. Quero dizer que se o
que está acontecendo lá, em Porto da Folha, virar
moda, vai ser impossível fazer oposição neste nosso
País. Para ilustrar, ou para reforçar, melhor dizendo, a
minha afirmação de que a situação dos municípios é
diferente da dos Estados e do Governo Federal.
Nunca ouvi falar que o Presidente da República proces-
sasse algum Deputado ou Senador pelo fato de vir à
tribuna e fazer críticas a gastos elevados do Governo
Federal, ou seja, levantando acusações de nepotismo.
Não ouvi também e não tenho notícia de que isso
tenha acontecido com qualquer Governador em
relação a Deputados Estaduais. No entanto, está
acontecendo uma situação que seria cômica se não
fosse trágica, no município de Porto da Folha.

Porto da Folha é um município pequeno, no
sertão de Sergipe, administrado pelo PMDB e registro
que o Prefeito atual é o meu Segundo Suplente que
era do PDT até 1994 e, com o processo de aliança,
passou para o PMDB. A Câmara Municipal de Porto da
Folha é composta por treze Vereadores. Um do PT e
doze que são alinhados ao Prefeito Júlio Santana, do
PMDB. O nosso Vereador, fiel à tradição de Parla-
mentares do PT, tem uma atuação importante na
Câmara de Verea dores. É um Parlamentar combativo,
atuante e que ao longo do tempo vem apresentando
críticas à administração municipal.

Em 1997, o Vereador fez um pronunciamento na
Câmara e também colocou eu seu boletim de divul-
gação do mandato, críticas ao absurdo do valor das
diárias que eram pagas ao Prefeito Munic ipa l .
Apresentou inclusive dados demonstrando que,
em uma viagem de Porto da Folha a Belo Horizonte, o
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Prefeito recebeu uma diária de R$400,00, ou seja,
mais do que um Senador recebe em diárias para ir ao
exterior. Registro que Porto da Folha é um município
pobre que está na zona da seca, cuja população
continua sendo assolada por essa tragédia.

O Prefeito, então, a partir dessas, como ele
chama, calúnias, moveu um processo contra o
Vereador.Agora, mais recentemente, o Vereador volta à
tribuna e, novamente, coloca em seu boletim denúncias
comprovadas de nepotismo na Administração Muni-
cipal, com a contratação da esposa do Prefeito, com a
cumplicidade da própria Câmara de Vereadores, já que
também a esposa do Presidente da Câmara de Vere-
adores embarcou nesse “trem da alegria”.

E aí vem a primeira demonstração de absurdo: o
Prefeito encaminha à Câmara de Vereadores, mesmo
depois de já ter movido o processo contra o Vereador,
um pedido de autorização à Câmara para que o
Vereador fosse processado. A Constituição não
estabelece o princípio da imunidade processual para
vereadores. Esse princípio está restrito apenas aos
Deputados. No entanto, a Constituição, em seu art. 29,
inciso VIII, trata da inviolabilidade do mandato do
vereador. Além do aspecto do absurdo de o pedido de
autorização para processar ser encaminhado à Câmara
não pelo Poder Judiciário, o que aconteceria se o
Vereador tivesse imunidade e houvesse a necessidade
de uma autorização para se mover um processo, o
pedido de autorização é encaminhado pelo Prefeito.
Como o Prefeito tem a maioria da Câmara, esse pedido
de autorização foi aprovado.

Agora, quero registrar de que forma o Supremo
Tribunal Federal tem se manifestado em situações
semelhantes.

Estou aqui de posse de, pelo menos, três
pedidos de habeas corpus que foram apresentados
por vereadores, em situações absolutamente
idênticas.

O que vem entendendo o Supremo Tribunal
Federal sobre esse aspecto?

“A prerrogativa constitucional da imunidade
parlamentar, em sentido material, protege o
Congressista em todas as manifestações que tenham
relação com o exercício do mandato, ainda que
produzidas fora do recinto da Casa Legislativa.

Presente ou necessário o nexo entre o exercício
do mandato e a manifestação do vereador, há de
preponderar a inviolabilidade constitucionalmente
assegurada."

Esse é um Processo cujo Relator foi o Ministro
Francisco Rezek, e o habeas corpus foi concedido
com a decisão de trancar a ação penal, por decisão
unânime dos Ministros do Supremo.

Também em outro Processo.
“O vereador atuando no âmbito da circunscrição

territorial do município a que está vinculado não pode
ser indiciado em inquérito policial e nem submetido a
processo penal por atos que, qualificando-se como
delitos contra a honra (calúnia, difamação e injúria),
tenham sido por ele praticado no exercício de qualquer
das funções inerentes ao mandato parlamentar.Função
de representação, fiscalização e legislação.”

Aí, também a conclusão é a mesma. O Relator é o
Ministro Celso de Mello. Também, por unanimidade, o
Supremo concedeu habeas corpus, trancando a
referida ação em situações absolutamente
semelhantes.

É óbvio que o Prefeito de Porto da Folha deve
saber dessas situações, mas ele toma essa medida
exatamente com o objetivo de intimidar o Vereador e
fazer com que ele passe a ter a unanimidade da
Câmara dos Vereadores de Porto da Folha, já que
hoje, de um total de 13, 12 vereadores estão ao seu
lado, apenas um é da Oposição, que é o Vereador
Manoel Gomes de Freitas (Manoel de Rosinha), do
Partido dos Trabalhadores de Porto da Folha.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse
episódio – que, a meu ver, tem profunda relação com
o modelo de democracia que se procura construir
neste nosso País – leva-me também às notícias que
vejo hoje nos jornais a respeito da tão decantada,
cantada em prosa e verso, reforma política.

Quando chegou à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado Federal o resultado da
Comissão Especial da Reforma Política, na primeira
reunião, fiz um registro de que a reforma política devia
ser entendida pelo conjunto do Congresso Nacional
como uma necessidade de aprofundamento da
democracia – e nesse sentido não poderia ser instru-
mentalizada pelo Poder Executivo, com base apenas
em um objetivo conjuntural e imediato de ter a sua vida
facilitada no Congresso Nacional – ou não sairia do
lugar. Fiz questão inclusive de, naquela reunião da
comissão, dizer que tinha ficado muito preocupado
com manifestações do recém-indicado Ministro
Pimenta da Veiga, que, entre as duas primeiras
declarações que fez à Imprensa, não se referiu a
comunicações, nem à situação dos usuários da
telefo- nia em São Paulo e Rio de Janeiro após a
privatização, mas exatamente a assuntos da política.

E o Ministro disse que há dois pontos
urgentes que deve m e n t ra r n a s p r i o r i d a -
d e s . Um é a mudança do Regimento da Câma-
ra. Sabemos que o que estava por trás da mu-
dança d o R e g i m e n t o d a Câmara era, na ver-
dade, o objet ivo de ter fac i l i tada a vida do Go-
verno naquela Casa. E a outra, segundo S. Exª,

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ����	 ����



era o instituto da fidelidade partidária. Não o
instituto da fidelidade que era aquele quase
consensual. O instituto da fidelidade para acabar com
o absurdo da dança das cadeiras no Congresso
Nacional a fim de evitar a situação da legislatura
passada, quando mais de 200 deputados mudaram
de partido e a fim de evitar o que já se mostra no início
desta legislatura, quando mais de 50 deputados
também mudaram de partido. Mas o instituto da
fidelidade partidária a que se referia o Ministro
Pimenta da Veiga era a fidelidade da opinião, melhor
dizendo, a obediência às decisões políticas tomadas
pelos partidos, especificamente da base governista,
com o claro objetivo de possibilitar que o Governo
tivesse menos trabalho quando da aprovação de
reformas constitucionais.

Quando fiz esse registro dizendo que o
Congresso Nacional não poderia admitir que a
reforma política fosse inserida na agenda como uma
iniciativa do Executivo ou como algo que interessasse
a este ou àquele governo, o Senador Sérgio
Machado, Líder do PSDB e Relator da matéria na
Comissão Especial, fez questão de dizer que aquilo
não procedia, que o Governo não tinha a intenção de
assumir reforma política como interesse do Executivo.
Enfim, que era interesse do Congresso Nacional etc.

Também na discussão, tanto da Comissão
Especial quanto das duas reuniões em que houve
debate na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, pode até ter havido algum Senador que
fosse contra e que não se tenha manifestado, mas,
pelo menos entre todos que se manifestaram, só
houve um tema que foi absolutamente consensual: o
de financiamento público de campanha.

Esse tema mereceu a manifestação de
Senadores dos mais diversos partidos, todos dizendo
que se tratava de um tema que deveria ser introduzido
com cuidado e que deveriam esclarecer a população,
porque o senso comum – que inclusive temos certeza
que seria incentivado por aqueles que são contra o
financiamento público – é de que, se o Brasil não tem
dinheiro para a saúde, para a educação, para uma
série de outras coisas, como tapar buracos de estradas,
como é que vai gastar R$700 milhões, R$600 milhões
ou R$500 milhões em eleição?

Era consenso também que a forma como iríamos
debater esse tema deveria merecer um empenho de
todos os Senadores que defendiam esse princípio do
ponto de vista das suas intervenções, para evitar que o
tema acabasse sendo bombardeado e destruído
exatamente por esse senso comum e pela má-fé de
alguns que são contra, na verdade, instituir o
financiamento público porque não têm preocupação

em garantir financiamento para suas campanhas.
Muito bem. Então esse era um tema consensual.

Sobre o voto distrital misto, havia e há
divergência; quanto à coligação proporcional, havia e
há divergência; quanto à fidelidade partidária, nos
moldes em que o Governo está propondo, havia e há
divergência.

No entanto me surpreende agora notícia dizendo
que os Líderes da maioria haviam se reunido,
insuflados pelo Presidente da República, para dizer que
deveria haver uma agenda positiva e que o Congresso
tinha que se inserir nessa agenda, que seria a urgência
da reforma política. No entanto, o ponto que,
particularmente, considero como crucial, como basilar
dessa reforma política, que é contribuir para diminuir a
deslegitimação que se está tendo no processo eleitoral
em função do abuso do poder econômico, de repente é
varrido para baixo do tapete e ficam exatamente
aqueles temas que já acenávamos como sendo de
interesse conjuntural do Executivo, e não os temas mais
importantes, ou o conjunto, a globalização da reforma
política com todos os temas que haviam sido debatidos,
independente de ser contra ou a favor, mas não se
estabelecerem prioridades.

Parece-me, a partir dessas notícias, que está
acontecendo exatamente aquilo que temíamos no
início deste ano: que a tese da reforma política
acabe sendo instrumentalizada pelo Executivo, ou melhor
dizendo, pelo Governo, transformando-a não numa
reforma perene para aprofundar ou contribuir para a
melhoria da nossa democracia, mas como uma reforma
meramente conjuntural para favorecer o Governo de
plantão.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª me
concede um aparte, Senador?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE) –
Concedo o aparte ao Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador José
Eduardo Dutra, V. Exª abordou com muito significado
um tema da maior importância. Também fui surpre-
endido com essas manchetes nos jornais de hoje, nas
quais se dizia que os Líderes se reuniram e tomaram a
decisão. Com todo respeito a meu Líder, não sei de
reunião nenhuma, de discussão nenhuma, de
consulta nenhuma da Bancada que tenha sido feita.
Creio que a questão da Liderança, da reunião de
Líderes, precisa ser debatida com mais clareza. Não
podem, como aconteceu na semana passada, os
Líderes das Ban- cadas se reunirem – perdoe-me o
nobre Líder – e decidirem que um projeto da maior
importância, do maior significado, que teria
obrigatori amente que passar pelas comissões, que
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os Senadores tinham o direito de ler antes de aprovar,
seja votado com urgência urgentíssima sem ninguém
ter lido. Ao menos 90% dos Senadores não tiveram
chance de ler antes de votar. Também estranha-me
que sobre uma matéria como essa, que está tendo
amplo debate na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, de repente, leia-se no jornal que
decidiram o que vai acontecer. Tendo Líder, então,
não há necessidade de Congresso, não preciso mais
vir até aqui. Liberem-me! O que estou fazendo aqui?
Se os Líderes falam, se decidem, se sabem o que vão
fazer, para que o Congresso precisa existir?
Concordo com V. Exª que, além do mais, decidiram
de maneira muito infeliz. Em primeiro lugar, entendo
ser normal a presença do Executivo, entendo ser
normal que o Senhor Presidente da República tenha
interesse na reforma político-partidária, mas trata-se
de matéria para decisão final do Congresso Nacional.
Fidelidade partidária? Creio que, embutido na
fidelidade partidária, tem gente querendo aumentar o
prazo de permanência no partido para três anos. Para
ser candidato, o cidadão tem que estar filiado ao
Partido com pelo menos três anos de antecedência.
Eu sou uma pessoa que defende com intransigência
a consolidação da vida partidária, e isso pode até
parecer muito bonito. Três anos são três anos! Dessa
forma, não se pode mudar de Partido de uma hora
para outra, não se pode “pular de galho em galho” a
toda hora. No entanto, estou sentindo que querem
fazer com que os simpatizantes do Governo se filiem
ao PMDB, PSDB ou PFL no máximo até outubro
deste ano, caso queiram se candidatar a Deputado,
Senador, Governador ou Presidente da República no
ano de 2002. Isso me parece uma irrealidade.
Parece-me ilógico fazer uma reforma com objetivo
tão frio, tão sem graça e tão sem conteúdo. Por outro
lado, com toda sinceridade, temos que analisar
profundamente o problema dos gastos exagerados e
escandalosos das campanhas eleitorais, reconhecido
unanimemente. Penso que essa matéria não preci-
sava constar dos jornais de hoje. Ela nos humilha,
humilha o Congresso e a mim, Senador de República,
que não tenho liderança, mas represento meu Estado
e meu País. E quero ter o direito de dizer o que penso.
Normalmente, nem a minha Bancada nem o Senado
aprova o que penso; quase sempre é rejeitado, mas
pelo menos eu tinha o direito de dizer o que penso.
Por isso, quero formular meu protesto pelo fato de
estar saindo no jornal o que vai acontecer antes de
debatermos o assunto. Na Legislatura passada,
foram 230 Parlamentares que mudaram de Partido.
Nesta Legislatura, até o dia 15 de fevereiro, 45
Parlamentares já mudaram de Partido. Existe

Deputado que mudou três vezes de Partido neste
início de Legislatura. Penso que temos que fazer uma
análise séria dessa matéria. E os Senadores
deveriam nos respeitar e debater o assunto, ao invés
de virem aqui nos dar aula sobre os artigos que eles já
decidiram e que nós temos de obedecer.

O SR.JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE)
– Muito obrigado pelo aparte, Senador Pedro Simon.

V. Exª diz corretamente: é perfeitamente
compreensível que o Executivo tenha interesse nessa
matéria.Afinal de contas, o Presidente da República é
um homem de Partido político, e qualquer político
deve ter interesse numa reforma política. No entanto,
a reforma política não pode se transformar num
projeto ou num programa de Governo, como parece
que está ocorrendo. Segundo os jornais, no voto
distrital misto, vão buscar um projeto do então Sena-
dor Fernando Henrique Cardoso, que descobriram
ainda está aqui e já foi votado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Portanto, esse
seria o caminho mais correto, o que a meu ver reforça
essa visão com a qual particularmente não concordo.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – V. Exª
concede-me um aparte?

O SR.JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE)
– Concedo o aparte ao Senador José Fogaça.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Senador
José Eduardo Dutra, foram tantos os assuntos
abordados após o tema que motivou meu pedido de
aparte que me sinto tentado a comentar também
todos os demais assuntos.

O SR.JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE)
– Esteja à vontade, Senador José Fogaça.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Vou
primeiramente ao tema que motivou esta
intervenção: a questão da fidelidade partidária.
Não julgo que se possa introduzir normas de fide-
lidade programática rígidas, de absoluta intransi-
gência. Talvez o próprio Governo deseje essas
normas, mas não sei se logrará alcançar esse obje-
tivo, porque nossa sociedade tem uma Consti- tuição
liberal, no sentido político, que não dá, em momento
algum, meios ou instrumentos para que se
estabeleça uma regra de fidelidade programática
rígida, em termos homogêneos e legais para todos
os Partidos. As normas de fidelidade programática
são estabelecidas internamente no Partido, de
acordo com sua vocação partidária, com sua his-
tória e seu conjunto de premissas ideológicas.
Por ou tro lado, não me parece possível que uma
lei estabeleça a vinculação de um Deputado ou
Sena- dor a essas normas ou bases programáticas.
No mundo de hoje, com a complexidade temática,
com as mil variações que um tema econômico ou até
político pode oferecer, com as enormes distâncias
de pa- drões culturais e geográficos do País, não
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pode haver essa homogeneidade rígida que se
pretende impor por intermédio de uma lei. A fidelidade
com a qual eu concordo – e que considero um ato de
decência nacional – é a fidelidade que diz respeito à
permanência no Partido, com prazos muito maiores
do que os vigentes atualmente. Esse tipo de fide-
lidade parece-me não só necessário, como também
salutar; é até uma forma de sanear, de uma vez por
todas, esses vícios da política brasileira, que se
repetem a cada Legislatura. O PMDB, que nesta
Legislatura tirou vantagem da vulnerabilidade da lei,
não pode se esquecer de que, na Legislatura pas-
sada, foi subtraído de muito mais do que duas deze-
nas de Deputados, graças a tais ações políticas
danosas, visando à transferência de Parlamentares
de Partidos. O PMDB não pode se entusiasmar com a
idéia de que a transferência partidária seja positiva
para o Partido, já que passou por esse problema e
sabe o quanto lesa o interesse do eleitor, degra-
dando-lhe a decisão tomada na urna. Creio que
chegou o momento de nos posicionarmos pela fideli-
dade partidária permanente e com maior prazo; porém,
não há como exigir fidelidade programática. Um Sena-
dor eleito por uma coligação não pode ser obrigado a
seguir rigidamente, de maneira fechada, obtusa e
dogmática as normas programáticas do Partido,
porque ele tem compromissos políticos gerados
democrati- camente nas urnas, com uma enorme
gama de tendên- cias ideológicas. Esse princípio vale
igualmente para Deputados eleitos em coligações.
Há coligações de PFL com PC do B, de PMDB com
PSB e assim por diante. A fidelidade programática
não me parece legí- tima nem agora nem no futuro,
quando a tendência dos Partidos será a de perder,
aos poucos, sua rigidez, em favor de uma maior
flexibilidade. Faço esse registro sem entrar em
outros temas nos quais também gostaria de intervir,
mas, de qualquer manei- ra, cumprimento V. Exª
por trazer um assunto da maior importância para
esta Casa e para todo o País.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Muito obrigado, Senador José Fogaça.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – V. Exª
concede-me um aparte?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Concedo um aparte ao Senador Amir Lando.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) (Fazendo
soar a campainha.) – Gostaria de lembrar a V. Exª
que seu tempo esgotou-se há 8 minutos. Peço que
conclua seu pronunciamento.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Posso fazer
o aparte que o nobre orador me concedeu?

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V. Exª
pode fazer um breve aparte.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, eu gostaria de ouvir também o
Senador Edison Lobão, até porque não sei se há mais
algum orador inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O próprio
Senador Edison Lobão está inscrito depois de V. Exª.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Prometo que
meu aparte será de 30 segundos.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Nobre
Senador, ouvimos com atenção V. Exª, que aborda
aspectos importantes da vida partidária, a começar
pela questão da imunidade dos vereadores e a
pressão política que se exerce sobretudo no interior
do Brasil, onde estes têm seus mandatos vilipen-
diados pelos interesses políticos de Prefeitos sem
qualquer código ético. Aqui, eu me interessei sobre-
modo pelo financiamento de campanhas, matéria que
estudei com muita dedicação e esforço, em um
momento ímpar da vida política brasileira, quando
Relator da CPI de PC Farias. Ao ouvir, estudar e
colher depoimentos, percebi que o fundamento da
corrupção era a verba de campanha. Alegava-se que
as arrecadações espúrias e criminosas eram feitas
para o financiamento das campanhas. Dessa
forma, propus um projeto de lei que buscasse o
financi- amento público de campanha. Parecia que
o Brasil inteiro queria lavar aquela pecha de
corrupção, cujos meandros tive oportunidade de
buscar nos subterrâneos do poder. Todavia, mais
uma vez, tratou-se de um rebate falso, e algo de
tamanha importância foi relegado ao esqueci-
mento. Agora V. Exª traz a notícia – publicada nos
jornais de hoje – de que se procura adiar essa
questão. Isso é um golpe fundamental na demo-
cracia, pois o princípio da igualdade, da eqüidade
e do equilíbrio eleitoral passa pelo financiamento
de campanha. Se, como Congresso brasileiro,
como soberania popular, não prestar mos esse
serviço à Nação e à democracia brasileira, tudo
estará perdido, porque a consolidação da demo-
cracia passa necessariamente por essa disciplina
e pelo financiamento público das campanhas.
Verifica-se, então, uma armadilha do continuísmo.
A democracia requer a essencial alternância de
poder. Se isso não ocorrer, tudo não passa de
uma reforma pífia, caricata, incolor e, por assim
dizer, antidemocrática. A fidelidade partidária é
uma necessidade da democracia moderna. No
entanto, é evidente que não pode ser uma camisa
de força para configurar votações majoritárias
num determinado momento da vida parlamentar,
mas deve dar continuidade à pregação de campa-
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nha. Assim, os partidos exercerão um papel
fundamental na democracia brasileira. Se não, conti-
nuarão sendo, maiores ou menores, muitas vezes
siglas de aluguel. Isso precisa ser modificado. Deve
haver uma reforma profunda, que vá à gênese do
poder, para que a soberania popular brote das urnas
em condições de igualdade, a fim de que a vontade
genuína do povo seja materializada em poder na
edificação da democracia. V. Exª traz um assunto
sobre o qual não poderia deixar de gravar o meu
protesto e de dizer que precisamos abortar essa idéia
abominável, essa gestação criminosa do obscu-
rantismo político. Ou fazemos uma reforma partidária
que vá a raiz do problema ou vamos mentir a nós
mesmos, às gerações futuras e ao País. Muito
obrigado.

O SR.JOSÉ EDUARDO DUTRA(Bloco/PT – SE)
– Muito obrigado, Senador Amir Lando.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Concede-me
V. Exª um aparte?

O SR.JOSÉ EDUARDO DUTRA(Bloco/PT – SE)
– Ouço V. Exª.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador
José Eduardo Dutra, para mim ficou muito clara a
posição do Senador Amir Lando, e eu penso como S.
Exª. Mas não ficou muito clara a posição da Oposição.
V. Exª falou em consenso, o que significa maioria e não
unanimidade. O que pensa o Bloco da Oposição sobre
financiamento público de campanha?

O SR.JOSÉ EDUARDO DUTRA(Bloco/PT – SE)
– O Bloco da Oposição é claramente a favor do
financiamento público de campanha. Desejávamos,
inclusive, introduzir esse assunto por meio de
emendas nesta Casa, já na eleição de 1998.O projeto
veio da Câmara com o financiamento híbrido, parte
público, parte privado. Nós apoiamos uma emenda do
Senador Jefferson Péres que estabelecia o finan-
ciamento exclusivamente público, que, ao ser rejei-
tada, derrubou a parte pública do projeto que veio da
Câmara, sob a alegação de que o assunto que, por
necessitar de mais discussão, deveria ficar para as
eleições seguintes, a partir do ano 2000. Alegou-se
ainda que o financiamento híbrido era pior que a
situação atual, posição esta acolhida pela maioria.

Infelizmente, parece que o argumento do ano
passado, de que o assunto ainda não estava suficien-
temente maduro para ser introduzido no Brasil, será
novamente utilizado quando da discussão das
eleições de 2000, 2002, 2004. Esse assunto será
jogado para as calendas.

A Oposição está disposta a discutir globalmente
a reforma política, mas entendemos que o ponto

basilar dessa reforma é exatamente acabar com a
crescente deslegitimização dos pleitos eleitorais em
função do abuso do poder econômico, em que alguns
têm milhões de dólares para fazer campanha e outros
não têm recursos nem mesmo para divulgar seus
nomes. Se a democracia é a igualdade de oportuni-
dades, estamos partindo de um início absolutamente
errado.

Com relação à fidelidade partidária, o Senador
José Fogaça apresentou um argumento definitivo,
porque, nas eleições majoritárias, continuará haven-
do coligação – até porque não há proposta de acabar
com ela nas eleições majoritárias, mas apenas nas
eleições proporcionais –, e Senador é um cargo majo-
ritário. Portanto, como se cobrar fidelidade progra-
mática de um Senador que seja eleito em coligações
como aquelas que foram descritas pelo Senador José
Fogaça?

Deixo a minha expectativa de que essa seja
apenas uma notícia de jornal. Solidarizo-me com o
Vereador Manoel de Rosinha, do PT de Porto da
Folha, que, coerentemente com a tradição de nosso
partido, faz oposição e, em função disso, é
perseguido pelo Prefeito.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao Senador Edison Lobão pelo prazo de 20
minutos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero esclarecer
desde logo o problema da participação dos Líderes
no que diz respeito à reforma política. Este País
necessitava profundamente de reformas, entre as
quais a reforma política que, a meu ver, todavia, não
era a mais urgente. As demais reformas, a adminis-
trativa, a da Previdência, a tributária, ou foram feitas
ou estão em curso acelerado. É, portanto, chegado o
momento da reforma política, sem a qual todo esse
conjunto de reformas fica inacabado.

Quando os Líderes dizem que preferem um
sistema a outro para o encaminhamento dessa
questão, na verdade não estão subjugando o Senado
Federal nem a Câmara dos Deputados. Não estão
garroteando o direito que os Parlamentares têm de
decidir. Aliás, o Regimento Interno da Casa prevê a
votação dos Líderes como decisiva, à medida que o
Plenário, na sua soberania, não reclame, não dese-
je um outro tipo de manifestação. O Plenário sem-
pre tem o poder absoluto de alterar o voto inicial dos
Líderes. Portanto, o eminente Senador Pedro Simon
pode se tranqüilizar porque a opinião dos Líderes
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não é a opinião definitiva do Senado Federal. Os
Líderes se submetem à manifestação do Plenário.

Entretanto, Sr. Presidente, gostaria de abordar,
ainda que ligeiramente, o problema que estamos
vivendo com a economia do País. Estamos atraves-
sando, sem dúvida alguma, um período de extremas
dificuldades na economia, mas já começam a surgir
luzes que iluminam uma grande avenida para este País.

Ainda há pouco estava no meu gabinete e ouvia
o discurso do Senador Lauro Campos. Se não me
equivoco – e lastimo que S. Exª não esteja aqui
presente neste momento –, afirmou o Senador pelo
Distrito Federal que este Governo governa para os
banqueiros. Evidentemente, se foi isso o que
realmente afirmou o Senador Lauro Campos, é um
exagero. Nem este nem nenhum governo de que se
tenha notícia jamais pretendeu governar para os
banqueiros em detrimento de toda a Nação brasileira.
Isso seria um absurdo inominável.

Já que S. Exª falou das dificuldades incon-
tornáveis, do caos em que estamos mergulhados,
creio ser oportuno dizer que, hoje mesmo, os jornais
do País nos trazem notícias muito otimistas sobre a
economia. O Correio Braziliense publica, na primei-
ra página e num caderno especial sobre economia,
traz algumas informações sobre a reunião de Paris,
com muitos banqueiros e patrocinada pelo BID –
Banco Interamericano de Desenvolvimento. Encon-
tramos no referido jornal declarações como esta: “Os
círculos financeiros internacionais, seduzidos pelo
talento e competência do novo Presidente do Banco
Central, não param de elogiar o economista e a
depositar em suas mãos a responsabilidade de salvar
o Brasil da crise.”

Trata-se, Sr. Presidente, do atual Presidente do
Banco Central do Brasil, Dr. Armínio Fraga, que
sofreu tantas e tão pesadas acusações na Comissão
de Assuntos Econômicos ao ter seu nome examinado
e mesmo no plenário do Senado, por ocasião da
votação da mensagem presidencial que o indicava
para a Presidência do Banco Central.

Os banqueiros e economistas do mundo inteiro
estão colocando nas mãos do Sr. Armínio Fraga a
solução para o Brasil e dizendo que confiam since-
ramente na sua ação e na sua competência.

Mais adiante, traz ainda o Correio Braziliense
informações a respeito do Subsecretário do Tesouro
Americano, Larry Summers, com quem o Presidente
do Banco Central conversou ontem no Centro de
Conferências. Reconheceu o Subsecretário do Te-
souro Americano, publicamente, que a sua visão

pessimista e crítica do real havia mudado desde que
Fraga assumira a Presidência do Banco Central.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Concede-me V. Ex.ª um aparte?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouvirei V.
Ex.ª em seguida.

“Referindo-se à declaração feita em
Davos, em fevereiro, quando comparou o
real a uma moeda virtual, Summers afirmou:
‘Não teria dito aquilo se, na época, soubes-
se que o Brasil estaria hoje na situação em
que está. Teria tido mais confiança no real’.

Summers ficou também impressionado
com o resultado das negociações da equipe
econômica brasileira com os bancos priva-
dos, que prometeram manter as linhas de
crédito interbancárias, no valor de US$27
bilhões, no mesmo nível de fevereiro até
final de agosto. ‘Summers estava curioso
para saber como tinha sido a resposta dos
bancos privados, e achou que nossa ação
foi extremamente positiva’, explicou Fraga."

Ouço o Senador José Eduardo Dutra.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –

Apenas um registro rápido, Senador Edison Lobão.
Não me surpreende, de forma alguma, que o Sr.
A rmínio Fraga seja tão elogiado pela comunidade
financeira internacional. O que me surpreenderia
seria o contrário, ou se o elogio viesse daqueles
que estão perdendo o emprego em função da
política econômica do Governo, ou dos micro,
pequenos e médio empresários que estão que-
brando em função da alta taxa de juros. Aí sim, eu
iria me surpreender, mas com os que o têm elo-
giado até agora não me surpreendo de forma
alguma.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – V. Ex.ª
parece não gostar que as autoridades do Brasil
sejam bem recepcionadas, acreditadas e
elogiadas internacionalmente. Pelo que percebo,
ficaria mais feliz se o Presidente do Banco Cen-
tral, que é um brasileiro, que está cuidando de
interesses nacionais, fosse criticado, condenado
e declarado incapaz para coordenar a missão que
lhe foi deferida pelo Governo da República e pelo
Senado Federal, na medida que apoiou por larga
maioria o nome do Sr. Armínio Fraga.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE)
– Entendo ser ele tão elogiado porque não cuida
tanto dos interesses nacionais.
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Não,
Excelência. Nessa hipótese, os nossos interes-
ses não seriam atendidos, e estão sendo.

O Sr. Armínio Fraga e o Ministro Pedro Malan
estão buscando no exterior mais financiamentos para
que o Brasil saia da crise e ambos estão conse-
guindo, o que significa que os banqueiros interna-
cionais confiam na gestão econômica do País, e que
estamos começando a sair da crise em que esti-
vemos mergulhados até bem pouco tempo, para a
decepção de V. Exª. Lastimo muito.

Mais adiante, “verifica-se que ainda em Paris, o
Presidente do Banco de Boston, que é um brasileiro,
afirma que o presidente da instituição insistiu muito
na competência atribuída ao Sr. Fraga. Sob seu
controle, o plano de ajuste brasileiro será perfeita-
mente administrável.”

Sr. Presidente, não foram apenas esses eco-
nomistas e autoridades internacionais que se ma-
nifestaram a respeito da condução da política econô-
mica brasileira. Uma pesquisa do Banco de Boston
com cento e um executivos de bancos internacionais
revelou um outro dado positivo: o Brasil passou a
Argentina como destino preferido de investimentos na
região, depois do Chile e do México.

O Brasil passa, neste momento, por uma injeção
de otimismo graças exatamente à nomeação do Sr.
Armínio Fraga para a Presidência do Banco Central.
O Brasil não estava mergulhado no caos, estava com
dificuldades econômicas, sérias, admitidas até mes-
mo pelo Presidente da República, que, para ser
democrata e para ter um diálogo permanente com a
opinião pública, admitiu esse fato importante do alto
de seu cargo de Presidente da República. Mas o que
está ocorrendo no momento é que o Brasil caminha
celeremente para deixar para trás as dificuldades por
que passou a Rússia, e passa ainda, por que passou
o México e por que passam várias nações, sobretudo
da Ásia, neste momento. O Brasil está superando
suas dificuldades, vencendo seus problemas. E até
mesmo o crescimento negativo que estava previsto
começa a ser revisto na opinião de grandes
economistas internacionais.

Sr. Presidente, os pessimistas ficarão com seu
pessimismo, talvez até com seu desejo de que o
Brasil afunde no atoleiro das dificuldades econô-
micas. Mas nós que acreditamos neste País, que
acreditamos no Governo que temos, estamos con-
vencidos de que iremos sair dessas dificuldades e o
Brasil retomará seu crescimento e o nível de emprego
perdido, lastimavelmente, com essas dificuldades
que estamos vivendo.

Sr. Presidente, eram essas as palavras que
tinha a dizer nesta tarde, seguro de que a economia
do Brasil será, dentro de um futuro próximo, um
orgulho para todos os brasileiros.

Durante o discurso do Sr. Edison
Lobão, o Sr.Nabor Junior, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Romero Jucá .

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) – Com a
palavra o Senador Leomar Quintanilha, por 20 minutos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
assumo a tribuna nesta tarde para fazer um breve,
porém importante registro. Trata-se do gerencia-
mento da malha rodoviária federal no País.

Sabemos das imensas dificuldades que tem
encontrado o Governo para dar pelo menos condição
de tráfego a muitos trechos dos mais de 55 mil
quilômetros de estradas pavimentadas do País.

Estive recentemente com o Ministro Eliseu
Padilha e expus a ele as nossas preocupações. E ouvi
de S. Exª as preocupações do Governo em busca de
meios de recursos que lhe permita atender no mínimo
às necessidades mais urgentes dos trechos mais
críticos da malha rodoviário que o seu Ministério tem
a responsabilidade de administrar.

Gostaria de tecer algumas considerações a
respeito da BR-153, mais conhecida no trecho
centro-norte como rodovia Belém-Brasília, que, em
diversos pontos, apresenta uma situação caótica,
uma situação crítica, dificultando sobremodo o
tráfego dos milhares e milhares de veículos que por
ali transitam.

Nesse trecho, a rodovia Belém-Brasília se trans-
forma no mais importante, senão único meio de
comunicação, de transporte de alimentos de diversas
regiões importantes do País. Destacaria a Região
Norte, para se interligar com as Regiões Centro-
Oeste e Sul deste País, destacaria os Estados do
Maranhão, do Pará, do Tocantins, sobremodo, que
têm como seu principal eixo de comunicação com os
demais centros produtores e consumidores do Brasil
a rodovia Belém-Brasília.

Sr. Presidente, é através dessa rodovia que os
moradores, notadamente dessa região e uma parte do
Amazonas, vêem passar os insumos necessários à
sua sobrevivência, como alimentos, medicamentos,
vestuário, que são produzidos em outras regiões.É por
ela também que as regiões interioranas,
principalmente nos Estados mencionados – o sul do
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Pará, uma parte do Mato-Grosso, o Maranhão e o
Tocantins –, escoam a sua produção.

Vemos uma lamentação profunda por parte dos
usuários dessa rodovia. Há trechos em que, pela
inexistência de balanças e pelo uso indiscriminado de
peso excessivo nos caminhões, o estado de conser-
vação da rodovia piora assustadoramente.

E essa situação se agrava nesse período chu-
voso, pois os buracos vão se multiplicando e aumen-
tando de tamanho à medida que o tempo passa, mas
não assistimos a nenhuma operação “tapa-buracos”.
São filas e filas de carros parados ao longo da rodovia
com rodas quebradas, entortadas, pneus estourados;
filas e filas de caminhões que são danificados ao
trafegarem por essa rodovia. Os acidentes se multi-
plicam em razão dos buracos, em razão da situação
precária em que se encontra a rodovia.

Chamo a atenção para o trecho que liga duas
cidades no Estado de Tocantins, Talismã e Alvorada,
onde o excesso de peso acabou aprofundando o as-
falto e causando o que chamamos de bitola, extrema-
mente perigoso. Os veículos que por ali passam, se
houver descuido dos motoristas, certamente serão
atirados para fora da rodovia, onde não há acos-
tamento, com conseqüências extremamente dano-
sas, causando prejuízos materiais e ceifando vidas.
Acidentes fatais têm se multiplicado nesse trecho do
Estado de Tocantins.

Faço este apelo, Sr. Presidente, notadamente
ao Ministro Eliseu Padilha, a fim de que agilize os
meios e mecanismos necessários para garantir me-
lhores condições de tráfego à rodovia Belém- Brasília,
a BR-153, e diminuir o sofrimento daqueles que a
utilizam como instrumento de trabalho, de lo-
comoção e de acesso às diversas regiões do País.

Era o registro que gostaria de fazer, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) – Com a
palavra o Senador José Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no final da sema-
na passada tivemos o famoso blecaute da quinta-
feira, que provocou um debate nacional a respeito do
nosso sistema nacional de energia elétrica.

Tenho visto e ouvido, aqui mesmo no Congresso
Nacional, correntes tentando incutir a idéia de que o
blecaute é resultado do processo de privatização do
sistema de energia elétrica do Brasil, que está em
andamento. Há um equívoco enorme nisso, porque
parece que não há um entendimento claro de como

se coordenou e como se ordenou o sistema elétrico
no Brasil.

O sistema de energia elétrica é dividido em três
partes: a geração, a transmissão e a distribuição local
de energia.

Há dois setores que foram objeto de intenso
processo de privatização nos últimos anos, a área de
geração e a área de distribuição, onde realmente
houve privatização. Mas, segundo sei, até agora não
vi nos registros da Internet que a ANEEL publica
nenhum dado demonstrando que o sistema de
transmissão tenha sido privatizado.

Pelo que é notório e pelo que é fácil constatar, a
parte do sistema que ainda é estatal ou que ainda
está na mão de empresas estatais é justamente a
parte de transmissão de energia.

Os serviços de transmissão interligada é que
realmente foram o objeto do problema. Esta parte to-
da ainda vem sendo operada por empresas estatais,
salvo frações mínimas aqui ou ali, até porque
quando uma empresa assume a distribuição, ela
também assume o trecho local de transmissão que
lhe cabe, ou seja, ela tem uma parte de distribuição e
uma de transmissão que se confundem,
evidentemente.

Entretanto, a chamada rede básica do sistema
interligado ainda está nas mãos de empresas esta-
tais. Mas não irei cometer o erro de dizer que é jus-
tamente por serem empresas estatais é que houve o
blecaute, como penso que também não é certo dizer
que é justamente porque seriam, supostamente,
empresas privadas.

A ONS, que é o operador nacional do sistema
interligado, é, na verdade, uma empresa sem fins
lucrativos. Ela é apenas uma operadora que coordena,
substituindo um órgão coordenador dentro do
Ministério de Minas e Energia. A única diferença é que
agora ela é uma empresa de direito privado
independente, mas é uma empresa sem fins
lucrativos, de modo que não visa à capitalização, que
não visa preços, que não visa lucros; tão-somente tem
um papel de coordenação, de supervisão geral do
sistema. O que talvez nem todos tenham percebido – e
fica evidente – é que esse grande sistema, esse
grande tronco interligado de transmissão de energia
acaba gerando uma enorme dependência de uma
região do País em relação à outra. As pessoas se
esquecem de que graças ao sistema interligado tem
havido soluções quase que milagrosas para situa-
ções de carência, de falta de energia, de quase cola-
pso em algumas regiões. Porto Alegre, por exemplo,
nesse período de muito calor, teve um pico no con-
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sumo de energia elétrica e sofreria, evidentemente,
sua falta, caso não houvesse o sistema interligado,
que comprou, e pudesse transportar energia de Itaipu
para abastecê-la. O sistema interligado é uma salva-
ção e diariamente demonstra como é importante sua
estruturação. Também é o sistema interligado que,
eventualmente, pela falta de investimentos, fica
sobrecarregado e pode gerar situações como essa.
Houve uma possível falha numa subestação da
cidade de Bauru, em São Paulo, e o Estado do Rio de
Janeiro em quase 60% ou 70% da sua população
ficou às escuras, ficou em blecaute, assim como a
cidade e a região metropolitana de São Paulo.

Penso que aqueles que são inimigos das em-
presas estatais agora devem estar fazendo o discurso
de que é preciso privatizar o sistema de transmissão
para que novas empresas privadas operem o sistema
de transmissão, façam os investimentos que as
empresas estatais não estão podendo fazer dado o
seu grau de endividamento. Sabidamente, precisá-
vamos, nesses últimos dois anos, de US$5 bilhões de
investimentos, e não foram feitos mais que US$2
bilhões pela Eletrobrás, que é a empresa estatal que
ainda opera parte do sistema.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço este
registro para mostrar que, nesta hora, confundir alhos
com bugalhos, misturar uma coisa com a outra é um
equívoco. Não se trata de acusarmos a privatização
ou o estatismo como causadores desse acidente,
dessa crise de energia momentânea que o País sofre;
se fosse assim, não teria acontecido em Nova Iorque
e em outros países. Infelizmente, a falta de base
informativa leva a esses equívocos. Apenas faço este
registro dizendo que não estou aqui para defender a
privatização do sistema de transmissão, não. O ideal é
que o sistema de transmissão tenha um controle único,
mas o que se vê é que as empresas estatais que ainda
operam o sistema de transmissão não estão conse-
guindo fazer os investimentos necessários.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José
Fogaça, o Sr. Romero Jucá deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Leomar Quintanilha.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dois assuntos que
me trazem à tribuna nesta tarde. O primeiro deles,
consentâneo com o discurso do Senador José

Fogaça, é a questão do colapso de energia, que
colheu parte do País na última semana.

Assumi recentemente a Presidência da
Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, e
essa Comissão pretende encaminhar um trabalho de
fiscalização e de controle social do Poder Público,
que exporei em discurso ainda esta semana. Quero
registrar, como Presidente da Comissão de Fisca-
lização e Controle – e já tendo mantido contato com
alguns companheiros da Comissão – que esperamos
aprovar ainda nesta semana a convocação do Mi-
nistro de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, do
Presidente da Eletrobrás, Dr. Firmino Sampaio, bem
como o Presidente da Operadora Nacional de Siste-
mas, Dr. Mário Santos, no intuito exato de discutir não
só a questão energética, a sua fiscalização e a ne-
cessidade do seu controle, mas também o papel das
agências reguladoras, inclusive na fiscalização do
controle dos investimentos necessários para retoma-
da dessa questão. Pretende a Comissão de Fisca-
lização e Controle não só tratar da questão da ener-
gia, responsável pelo colapso que tivemos, mas tam-
bém discutir uma pauta para a convocação de mem-
bros da direção da Anatel e de outras agências re-
guladoras exatamente para tratar do controle e do
acompanhamento que o Senado fará através da Co-
missão de Fiscalização e Controle das ações priva-
tizadas ou privatizáveis no nosso País. Fica, portanto,
o registro da importância que dá a Comissão de Fis-
calização e Controle ao debate e à busca de uma
solução que será discutida na Comissão e, posterior-
mente, aqui no Plenário por todos os seus membros.

Quero também registrar que, nesta semana, dei
entrada em projeto de lei que dispõe sobre a proi-
bição de distribuição gratuita de bebida alcoólica a
bordo de aeronaves comerciais brasileiras em vôos
no Território nacional. Eu já havia apresentado projeto
com a proibição do fumo. Essa questão foi amplamen-
te discutida no País e posteriormente – não em
projeto de lei sancionado, porque se encontra na
Câmara dos Deputados, mas já através dos tribunais
– implementada a sua ação, mediante a proibição do
fumo. Agora, estudando as estatísticas e os fatos
ocorridos em vôos, em que mais de 60% dos tumul-
tos decorrem exatamente da distribuição gratuita de
bebidas e de pessoas alcoolizadas, estamos
colocando esse tema para a discussão em plenário,
nas comissões e também junto à sociedade. Enten-
demos que a bebida alcoólica deve ter venda permitida
sob controle nos aviões, podendo o comandante do
avião proibir a sua venda a qualquer momento. A
distribuição gratuita, contudo, além de encarecer
as passagens aéreas também tem sido um
importante foco de problemas, tumulto e conflitos
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em todo o Território nacional. É importante dizer que
medidas como essas já foram implementadas em
vários países e efetivamente colaboraram não só
para a redução do preço da passagem, mas também
para a redução dos conflitos a bordo. Vale registrar
também que em seis meses, Sr. Presidente, dez
princípios de incêndios foram registrados em aviões
comerciais brasileiros. Grande parte dessas ocor-
rências se deram por conta de pessoas alcoolizadas
que tentam fumar nos banheiros das aeronaves,
colocando em risco a vida de todos os passageiros.
Fica, portanto, o registro.

Peço a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que faça parte do
meu discurso não só cópia do projeto de lei, mas
também matéria do Jornal O Globo entitulada
“Bebida em aviões pode ser reprimida”, que relata um
pouco desse quadro que descrevi aqui.

Registro, finalmente, que, ainda esta semana,
novamente a Comissão de Fiscalização e Controle
deverá se reunir. Solicito a todos os seus compo-
nentes que colaborem para que a Comissão possa
efetivamente exercer seu papel, atuando de forma
direta, fiscalizando e acompanhando a atuação do
Poder Público brasileiro. Muito obrigado, Sr. Presi-
dente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
DISCURSO:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 1999

Dispõe sobre o consumo de bebidas
alcoólicas em aeronaves comerciais em todo o
território nacional.

Art. 1º – É expressamente proibida a distribuição gratuita
de bebida alcoólica a bordo de aeronaves comerciais brasileiras
em vôo no território nacional.

Art. 2º – Fica, no entanto, permitida a venda podendo, em
casos especiais, ser a mesma suspensa, individual ou
totalmente, a critério do comandante da aeronave.

Art. 3º – O Poder Executivo, através do Departamento de
Aviação Civil – DAC, regulamentará esta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Segundo o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, a
maioria dos problemas a bordo das aeronaves é causada por
passageiros alcoolizados.

Informa, ainda, o Coordenador de Vôo do Sindicato que,
“um copo de uísque a 30 mil pés de altura equivale a três, porque
a pressão potencializa o efeito do álcool no organismo”.

Só estes dados já recomendam a suspensão do consumo
de bebida alcoólica a bordo, em decorrência da necessidade de
manutenção da segurança do vôo.

Em muitos países, como forma de inibir o consumo e,
conseqüentemente, diminuir a ocorrência de tumultos nas
viagens aéreas, já se adota a prática da venda de bebidas
alcoólicas e não a farta distribuição, como no caso do Brasil.

Outro fato importante é a possibilidade de redução do
preço das tarifas com a retirada da distribuição gratuita, que, sem
dúvida, entra no cômputo do custo das passagens aéreas.

Este, portanto, é projeto que submeto à consideração dos
meus ilustres Pares.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. – Senador
Romero Jucá.

BEBIDA EM AVIÕES PODE SER REPRIMIDA

Passageiros alcoolizados provocam 60% dos tumultos
durante os vôos

O Globo

Carter Anderson

* O Sindicato Nacional das Empresas Aéreas estuda uma
maneira de limitar, ainda este ano, o consumo de bebidas
alcoólicas nos vôos nacionais e internacionais das companhias
brasileiras. A adoção de medidas restritivas será um dos temas
da reunião da Comissão de Segurança de Vôo do sindicato, no
próximo dia 31. O coordenador da comissão, comandante
Ronaldo Jenkis, disse ontem que as empresas estão preocu-
padas com o crescente número de problemas provocados
durante os vôos por passageiros alcoolizados, Ele não acredita
que as companhias proíbam o consumo de bebidas alcoólicas:

– Acho difícil que haja uma proibição, a não ser que esta
seja uma recomendação da Icao (Organização Internacional de
Aviação Civil). A tendência é que seja adotada alguma medida
para limitar o consumo, como a venda de bebidas, que hoje são
distribuídas gratuitamente.

Em seis meses, houve dez princípios de incêndio em vôos
Para ser adotada, a restrição precisará ser aprovada pelo

Departamento de Aviação Civil (DAC) que ontem informou não
ter uma posição fechada sobre o assunto. O problema preocupa
e foi discutido durante uma mesa redonda, cujo tema foram os
passageiros inconvenientes, realizada semana passada na sede
do sindicato. Segundo Jenkis, 60% dos transtornos, como
ofensas e agressões físicas, ocorridos nos vôos são provocados
por passageiros alcoolizados.

Delegado da PF sugere proibição de bebidas alcoólicas
Um outro dado também preocupou os participantes da reunião:

de outubro do ano passado, quando o fumo foi proibido nos vôos das
empresas aéreas brasileiras, até fevereiro, já foram registrados dez
casos de princípio de incêndio em banheiros dos aviões. Jekins disse
que não foi possível descobrir se os responsáveis pelos princípios de
incêndio eram fumantes alcoolizados.

Participaram da mesa-redonda dois delegados da Polícia
Federal e representantes do DAC e da Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária (INFRAERO). O delegado Rogério
Cota propõe a proibição de bebidas alcoólicas em aviões. As
empresas sugeriram que o livro de bordo seja reconhecido como
registro de ocorrência policial, para punição mais rápida dos
fumantes. Segundo o sindicato, os delegados da PF disseram
que a medida depende de uma mudança da legislação.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Senador Romero Jucá, V. Ex.ª será atendido nos
termos do Regimento Interno.

O Sr. Senador Lúcio Alcântara enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.

S. Ex.ª será atendida.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há 170 anos atrás,
neste mesmo mês de março, nascia um dos nossos
mais ilustres romancistas – José de Alencar -, o
cearense de Mecejana, que sonhava, ainda jovem, no
frescor dos 15 anos, escrever um livro que fosse um
“poema da vida real”. Não escreveu apenas um
poema da vida real, mas vários.

Lapidou-os com o cinzel elevado de um mestre.
Construiu suas obras com as tintas da pátria. Acabou
por provocar uma revolução na literatura brasileira. Não
o fez por acaso. Alencar quis realmente fazer uma
revolução, que era, segundo ele mesmo dizia,
“irresistível e fatal”. Não lhe era concebível que a
civilização brasileira deixasse de aperfeiçoar a língua
portuguesa, o instrumento mesmo com que se
constroem as idéias. Alencar é reconhecido por ter
libertado a língua portuguesa dos cânones das letras
portuguesas. Cantou a gente e as coisas brasileiras.
Exaltou nossas florestas, nossos rios, nossos mares.
Estudou a flora e a fauna brasileiras para melhor
retratar o exuberante cenário tropical. E foi criando
uma nova linguagem que Alencar produziu uma
literatura nova, a expressão original de um mundo
essencialmente brasileiro, do qual sobressaíam
personagens e cenários autenticamente brasileiros.

Nasceu Alencar em 1829 e morreu no Rio de
Janeiro, em 1877. Era filho de ilustre político, também
de nome José de Alencar. Por força das atividades
políticas do pai, cresceu e estudou no Sul,
formando-se em Direito em São Paulo, em 1850. Mas
mesmo tendo crescido fora do Ceará, a região de
origem sempre marcou-o sentimentalmente, deixando
fortes traços em sua obra e em suas atitudes.

Contam seus biógrafos que, mal saído da
adolescência, viajando certa vez pelo Ceará, Alencar
sentiu-lhe nascer um incontido impulso de cantar a
terra natal. E foi-se deixando impregnar pelas
imagens cearenses, embebendo-se mais e mais com
as paisagens de sua terra.

Fato é que apenas em 1865 sai a lume aquela
que é uma das mais belas realizações de nossa prosa
romântica: o romance Iracema. O autor chamou-o de
“lenda do Ceará”. Comprometido com o projeto
nacionalista do movimento romântico, o romance
pode ser interpretado como a origem mítica da
civilização brasileira, formada a partir da primitiva
miscigenação entre portugueses e indíos. Nele,
narram-se os amores proibidos entre o guerreiro
português Martim e a virgem tabajara Iracema. De
grande beleza e plasticidade, a musicalidade de sua
prosa fez com que fosse tomado como um longo
poema em prosa. Não há como não mencionar um

pequeno segmento de sua página de abertura, que
nos fará remontar, por certo, aos nossos tempos de
colegiais:

Além, muito além daquela serra, que
ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.

Iracema, a virgem dos lábios de mel,
que tinha os cabelos mais negros que a asa
da graúna, e mais longos que seu talhe de
palmeira.

Embora a figura de Alencar tenha ficado, ao
longo dos anos, indelevelmente ligada ao grande
romancista que ele realmente foi, sua trajetória
revela, contudo, ter sido ele um homem de múltiplos
afazeres. Além da literatura, dedicou-se ao
jornalismo e à advocacia, foi ainda funcionário
público, tendo sido repetidas vezes deputado pela
Província do Ceará e, de 1868 a 1870, ministro da
Justiça. Apesar de ter como grande meta ocupar
uma cadeira senatorial, não conseguiu se eleger
Senador, malgrado a expressiva votação recebida,
que o colocou como o primeiro nome numa lista
sêxtupla, da qual o Imperador deveria escolher dois
nomes. Não tendo sido escolhido, desgostou-se da
política e retirou-se da vida pública.

Sua carreira literária começa, realmente, com
as crônicas publicadas nos jornais Correio Mercantil
e Diário do Rio de Janeiro, depois reunidas sob o
título Ao Correr da Pena, de 1856. Não eram crônicas
no sentido que hoje se dá ao termo. Eram folhetins,
escritos mais longos do que a crônica, publicados
geralmente aos domingos, no rodapé da primeira
página do jornal, com o objetivo de comentar e
passar em revista os principais fatos ocorridos na
semana, fossem eles alegres ou tristes, sérios ou
banais, econômicos ou políticos, sociais ou culturais.

A estréia de Alencar no Correio Mercantil
ocorreu em setembro de 1854, quando estava o autor
com 25 anos.Foram os folhetins semanais, intitulados
“Ao correr da pena”, que projetaram o nome de
Alencar no meio intelectual e social do Rio do Janeiro,
então capital do Império. Nas mãos de um hábil
escritor como Alencar, o folhetim jamais se limitou ao
gênero jornalístico. Com sua maestria, imprimiu esse
formidável escritor cearense a suas crônicas
semanais a qualidade de verdadeiras peças literárias,
a que não faltavam elegância e leveza de estilo.

O prestígio como folhetinista rendeu-lhe o
convite para o cargo de redator-gerente do Diário do
Rio de Janeiro, onde trabalhou por quase três anos.
De sua pena sai, entre os meses de outubro e
novembro de 1855, uma segunda série de folhetins,
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aos quais vão se acrescer outros tantos publicados
no ano seguinte.

A leitura desses folhetins é agradável ainda
hoje, não só pelo brilhante estilo do escritor, quanto
por revelar, em seu conteúdo, um conjunto de
transformações importantíssimas por que passava o
Rio de Janeiro na ocasião. A cidade vivia seu primeiro
grande momento de progresso e modernização em
moldes capitalistas, cujo desenho vai surgindo da
pena entusiasta de Alencar. Nos folhetins, podemos
vê-lo maravilhado com as primeiras máquinas de
costura importadas dos Estados Unidos, deslum-
brado com a viagem de trem a Petrópolis, tecendo
elogios à iluminação a gás do Passeio Público,
encantando-se com os melhoramentos da cidade.

O País passava por grandes transformações. É
preciso que se considere o espírito que predominava
na época para melhor compreender o advento do
Romantismo a esse cenário. Modificações profundas
marcaram a história brasileira no século XIX. Num
período de menos de cinqüenta anos, o País assistiu
à transferência da família real para o Rio de Janeiro, à
elevação do Brasil à categoria de reino, à inde-
pendência, ao período do primeiro reinado, com D.
Pedro I, a um período de regência durante a me-
noridade de D. Pedro II e ao início de um longo
segundo reinado, que se estenderia até a Procla-
mação da República, em 1889.

Na primeira metade do século, alguns aspectos
que dominavam a cena brasileira eram: o orgulho
nacional despertado pela independência; a
insatisfação com o alcance das reformas introduzidas
por D.João IV;os projetos de construção do novo país;a
luta pela manutenção da unidade nacional; conflitos
entre liberais e conservadores na busca do modelo
político; o conjunto, enfim, de embates e sentimentos
de luta nacional pela consolidação da autonomia.

Na segunda metade do século, já consolidada a
independência e a unidade nacional, o país conheceu
um surto de desenvolvimento com a ampliação do
comércio exterior e da imigração européia; o aumento
da exportação de café e o início da industrialização.

A implantação do Romantismo no Brasil está
ligada ao projeto de construção nacional. Criar uma
expressão literária nacional era um dos grandes
anseios dos autores românticos brasileiros. Esse
anseio se concretizará sobretudo no indianismo e na
utilização da “cor local”, isto é, da caracterização de
um ambiente tipicamente brasileiro, da descrição de
uma natureza essencialmente americana.No texto de
Alencar, são evidentes as tematizações românticas: a
idealização do índio como o “bom selvagem”, vivendo

em perfeita harmonia com a natureza; a idealização
da “raça americana”, formada pelo intercurso dos
elementos índio e europeu; a cor local, explorada nos
mínimos elementos da linguagem descritiva, no
emprego da analogia.

Aos 27 anos, Alencar estréia com Cinco Minutos,
série de folhetins publicadas no Correio Mercantil. Em
1857, vem a lume, no mesmo jornal, O Guarani. Foi
sendo publicado à medida que ia sendo escrito, em
três rápidos meses. Alencar concretiza nesse
romance o programa que tinha em mente de uma
literatura nacional, baseada nas tradições indígenas
e na descrição da natureza, mas regida por uma
rigorosa disciplina estética. A partir daí, não cessaria
mais de escrever e publicar com rara abundância,
tendo produzido 21 romances, que merecem, ainda
hoje, a leitura de adolescentes, velhos e moços.

O professor e crítico literário Antônio Cândido
identifica na obra de Alencar três fases mais ou
menos distintas.

Na primeira, que vai de 56 a 64,
publica alguns dos seus romances mais
importantes e quase todo o teatro. De 65 a 69,
apenas escritos políticos, inclusive as famosas
Cartas de Erasmo, nas quais exortava o
Imperador a exercer efetivamente os seus
poderes, a fim de pôr cobro à tirania das cliques
governamentais. De 70 a 75, postos de lado a
política e o teatro, entra em nova fase criadora,
publicando oito livros de ficção.

Não há, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
entre os que tenham freqüentado os bancos colegiais,
quem se olvide das páginas de Alencar lidas no verdor
dos anos e até hoje presentes na memória.Quem não se
lembra da devoção e da fidelidade do índio Peri por
Cecília? Ou de Aurélia, rica e formosa, a provocar
suspiros e paixões nos moços casadoiros da burguesia
fluminense? Ou, ainda, do envolvimento sentimental
entre Canho e Catita, no cenário sociocultural dos
pampas?

Eu não poderia, Sr. Presidente, como cearense,
mas principalmente como brasileiro, deixar de prestar
essa singela homenagem à memória de José de
Alencar, no mês em que se comemora seu natalício.
Mais do que colocar sua pena à disposição de genuínos
impulsos estéticos, Alencar usou-a para alcançar um
ideal nacionalista. O grande escritor Machado de
Assis sintetizou nesta frase a figura e a obra de
Alencar:
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“Nenhum escritor teve em mais alto
grau a alma brasileira.”

A esse propósito, ao fazer um balanço de sua
obra no prefácio do romance Sonhos d’ ouro, de
1872, Alencar busca mostrar que ela abrange todas
as fases da vida brasileira, e explicita o ideal
nacionalista que move a produção de sua obra e a
função social, política e histórica que ele atribui ao
romance romântico:

A terceira fase, a infância de nossa
literatura, começada com a independência
política, ainda não terminou; espera
escritores que lhe dêem os últimos traços e
formem o verdadeiro gosto nacional, fazen-
do calar as pretensões, hoje tão acesas, de
nos recolonizarem pela alma e pelo cora-
ção, já que não o podem pelo braço.

Para encerrar, Senhor Presidente, permito-me
reproduzir, nas linhas abaixo, o comentário que sobre
Alencar fez o crítico literário Luís Viana Filho.

Para o grande público de leitores
brasileiros, nada existe comparável a José
de Alencar. Assim foi desde o primeiro
momento quando, dado o tímido primeiro
passo com Cinco Minutos, surpreendeu o
Brasil com o fabuloso O guarani. Não impor-
ta saber se ele é o maior ou o melhor dos
nossos romancistas: o incontestável é ser
ele, ainda hoje, o que mais de perto fala à
sensibilidade da alma nacional. Nem outra
cousa explica que, volvido um século sobre
a sua morte, permaneça como o escritor
mais lido em todo o país. É que, no fundo,
somos um povo romântico, e José de Alen-
car foi por excelência a mais alta expressão
do romantismo no Brasil.

Com essas palavras, dou por encerrada esta
modesta homenagem que presto, em nome do povo
do Ceará que represento nesta Casa, a esse extraor-
dinário cearense e fenomenal brasileiro, José Martini-
ano de Alencar.

Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs. e aos Srs.
Senadores, que constará da sessão deliberativa
ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30
minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 1999

Primeiro dia de discussão, em segundo turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 1999
(nº 526/97, na Câmara dos Deputados), de iniciativa
do Presidente da República, que Acrescenta
parágrafo único ao art. 98 e altera as alíneas “i” do
inciso I do art. 102 e “c” do inciso I do art. 105 da
Constituição Federal. (Criação juizados especiais –
habeas corpus tribunal superior STF e tribunal
estadual STJ), tendo

Parecer favorável, sob nº 57, de 1999, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador José Fogaça

– 2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, DE 1998

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 26, de 1998 (nº 483/97, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão da Rádio Barriga Verde Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, tendo

Parecer favorável, sob nº 646, de 1998, da
Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Joel de Hollanda.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 29, DE 1998

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 29, de 1998 (nº 485/97, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Sertão
Central Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Senador
Pompeu, Estado do Ceará, tendo

Parecer favorável, sob nº 615, de 1998, da
Comissão de Educação, Relator ad hoc: João França,
com abstenção da Senadora Benedita da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas.)
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR LUIZ OTÁVIO NA SESSÃO DE
11 DE MARÇO DE 1999.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto à tribuna
desta Casa para fazer algumas reflexões e abordar o
tema do Projeto Tramoeste.

Na semana passada, estivemos acompa-
nhando o Governador Almir Gabriel na inauguração
da rede de energia que chegou ao Município de
Santarém. Esse projeto, de que se falou durante
décadas, só foi realizado após o Governo de Almir
Gabriel e a Presidência da República de Fernando
Henrique.

O Governo Federal participou com
US$175milhões e o Governo Estadual com US$65
milhões, perfazendo um total de US$240 milhões.
Esse projeto, estudado há mais de vinte anos por
vários governos, chegou a ser orçado em mais de
U$1 bilhão. Depois, com a participação da equipe
econômica do Presidente Fernando Henrique
Cardoso e também a do Governador Almir Gabriel,
chegamos a um número que possibilitará a
distribuição de energia a todo o Estado do Pará,
interligando a energia viva, firme e forte, para gerar
emprego e renda em mais de 40 municípios.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a energia
gerada pela hidrelétrica de Tucuruí abastece não só o
Estado do Pará, mas outros Estados do Nordeste.
Com a duplicação da sua capacidade energética,
obra iniciada também no Governo Fernando
Henrique, Tucuruí gerará energia até o Sudeste.
Teremos a energia da Amazônia para gerar emprego
e renda, ajudando o nosso País a sair dessa grande e
grave dificuldade que é a geração de emprego.

A inauguração em Santarém contou com a
presença do Governador, que também
representou o Presidente Fernando Henrique.
Interligamos as linhas até Altamira; agora,
Santarém, e até em abril chegaremos com energia
em Itaituba. Com isso, forneceremos energia a
toda região não só da Transamazônica, mas
também dos Municípios da Calha Norte. Isso
acontecerá graças ao convênio, realizado com
recursos do Estado, com a empresa Guascor, que
já está gerando energia em vários Municípios da
margem esquerda do Rio Amazonas. Na região do
Marajó, já estivemos inaugurando energia em
Soure. Concluiremos ainda este ano esse braço de

desenvolvimento que o Pará poderá ter daqui para
frente.

Com o pólo de energia que inauguramos em
Santarém, interligamos Tucuruí a Altamira, Vitória
do Xingu, Anapu, Brasil Novo, Uruará, Medicilândia,
Rurópolis, Placas, Belterra, Trairão e inaugurare-
mos Itaituba, como já disse, no próximo mês de
abril.

O Tramoeste representa a linha mestra dos
demais sistemas de expansão de energia que estão
sendo implantados no Pará; daí por que venho a
esta tribuna para destacá-lo.

Além de Santarém, que já detém essa energia
firme e forte para gerar emprego e renda, pode-
remos também, com essa nova oferta de energia,
ensejar a implantação de uma variada gama de
indústrias de bens intermediários e embalagens
para atender à demanda do pólo industrial da Zona
Franca de Manaus. com significativos ganhos nos
custos de transferência.

Esse projeto inicia-se com a energia; .depois,
vem a pavimentação da rodovia Santarém-Cuiabá,
que já está em franco trabalho, e a ampliação do
porto de Santarém, quase concluída. Essa distân-
cia será encurtada em mais de 3 mil km de dis-
tância. Hoje os componentes de eletroeletrônicos
produzidos na Zona Franca de Manaus são
fabricados em São Paulo. De uma pernada só, ida
e volta, são 6 mil km que serão economizados.
Assim, pode-se baratear o custo da nossa pro-
dução, o que nos permitirá exportar mais.

O Pará, como grande exportador do Brasil, tem
dado a sua colaboração a balanço de pagamentos.
O Estado gera US$1 bilhão de superávit por
semestre para o Brasil. A partir do mês passado, o
Brasil teve um superávit de mais de US$200
milhões na balança comercial. A partir de março,
estaremos alcançando a cifra de mais de US$1
bilhão por mês. Isso, com certeza, é um sintoma,
uma referência de que o Governo Fernando
Henrique Cardoso, mesmo com as dificuldades que
vem enfrentando até hoje, tem adotado uma
política séria, honrada e competente.

Os nossos adversários preocupam-se muito
com as pesquisas, as quais respeito tecnicamente.
Mas gostaria de lembrar que a análise da pesquisa,
muitas vezes, é feita com a tendência do fracasso,
do insucesso. Porém, o Presidente Fernando
Henrique tem 50% de referências ótimas, boas e
regulares, não obstante toda essa dificuldade.
Daqui para frente, a Bancada do Governo tem que
estar, os Srs. Ministros também, não só defenden-
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do as suas pastas, mas também defendendo o
Governo, mostrando quantas coisas boas estão
sendo feitas. Está aí o exemplo dessa parceria entre
o Governo Federal e o Governo Estadual do Pará: o
Sistema Tramoeste só foi recuperado depois de
muitos e muitos anos. Essa é uma prova de que essa
boa parceria também dá bons resultados.

Aproveito a manhã de hoje para fazer uma
reflexão sobre a Companhia Vale do Rio Doce. O
seu presidente, Sr. Benjamim Steinbruch, tem tido
um relacionamento muito tenso com o Governo do
Estado e principalmente com a população do Pará.

A Vale do Rio Doce, desde a sua privatização,
tem conseguido auferir lucros. No ano passado, foi
mais de US$1 bilhão de lucro. Trata-se, como se
sabe, de uma empresa que foi privatizada por cerca
de US$6 bilhões de dólares. Não é justo que o
Estado do Pará e a sua população sejam prejudi-
cados por essa empresa. Concordo que ela tenha
lucro, pois funciona assim a economia de mercado –
e eles são profissionais, trabalham com esse intuito.
O que não se pode aceitar é que eles deixem de
investir parte desse lucro no atendimento à
população do Estado do Pará, que tanta riqueza
gera para essa Companhia.

Eu soube pela imprensa que foi criada uma
diretoria executiva que será presidida, salvo
engano, pelo Sr. Dauster, que tomará posse nos
próximos dias. Esse senhor, inclusive, já foi
Presidente do IBC em épocas passadas. A Vale
assumiu um novo posicionamento recentemente,
mas espero ela que honre as suas dívidas para com
o Estado do Pará, a iniciar-se pelo Projeto Salobo,
projeto de beneficiamento do cobre na nossa
região.

Um compromisso de iniciar esse grande
projeto chegou a ser assinado pela Vale quando
ainda era estatal. Ele envolveria mais de US$1,5
bilhão e geraria mais de doze mil empregos. No
entanto, não se ouviu mais falar dele e é por isso
que aqui faço um apelo, dirigindo-o, inclusive, ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

No ano passado, importamos mais de
US$600 milhões em cobre. Por que não iniciamos
o Projeto Salobo? Com o dinheiro equivalente a
três anos de importação de cobre teríamos
recursos mais do que suficientes para a
implantação do próprio projeto – desde o início de
sua construção até a conclusão da obra.

É interessante a condição em que se encontra
a região amazônica hoje. Fazemos discursos aqui
não em nome pessoal ou partidário, mas em nome de

uma região que coopera para a geração de renda e
empregos em todo o nosso País. O Pará tem a menor
relação emprego/geração de renda. Apesar dessa
condição magnífica de gerar tantos recursos para a
União, falta emprego para o povo do Pará e, em
especial, o emprego que é gerado por nossos
próprios recursos. O nosso minério e as nossas
grandes riquezas são exportados para trazer
benefícios ao País, mas, infelizmente, o lado social,
que é um lado importante, é esquecido.

Faço um apelo à consciência do Presidente da
Vale do Rio Doce, Sr. Benjamin Steinbruck, para
lembrá-lo de uma coisa: aquela área é polêmica; há
muita gente em volta do cinturão verde da Vale do
Rio Doce, tentando invadi-lo. Quem cuida da
segurança daquela área é o Governo do Pará, por
intermédio da Polícia Militar; quem dá assistência
médica àquela população é o Governo do Pará;
quem dá assistência em todos os níveis sociais
também é o Governo do Pará. O Sr. Benjamin
Steinbruck não deve se esquecer de que também o
Governo pode agir como ele age – de uma forma
mais dura, mais incisiva – e suspender a
segurança que vem concedendo àquela área.
Pode, além disso, restringir o apoio que vem dando
à área social e de saúde. Se assim for feito, será
difícil o Sr. Benjamin Steinbruck, daqui a um ano,
obter lucros da ordem de US$1 bilhão. Só sendo
mágico, só se tornando “Mr. X” para fazer o lucro
aparecer.

É importante, neste momento, lembrar que
tem de haver parceria entre essa megaempresa,
essa megaindústria e o Estado do Pará. A
atividade da Vale é importante para o País, mas
também tem de ser reconhecida a necessidade
da cooperação em prol da população do meu
Estado.

O meu tempo já está acabando – V. Exªs só
precisam me aturar por mais cinco minutos –, mas
gostaria de aproveitar a oportunidade para,
brevemente, fazer uma referência ao meu Partido, o
PPB, do qual tenho a honra de participar e no qual
tenho como o Presidente de Honra o ex-Senador
Jarbas Passarinho.

Na semana passada, o Deputado Gerson
Peres, Presidente Regional do PPB, convidou-me
para uma reunião da Executiva Nacional, realizada
ontem no gabinete da Liderança do PPB. Pela pri-
meira vez participei da reunião da Executiva Na-
cional, que contou com as presenças do Presidente
Nacional do Partido, o Sr. Paulo Maluf; do Gover-
nador Esperidião Amin; do Vice-Governador do
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Distrito Federal, Sr. Benedito Domingos; dos Srs.
Deputados Federais Delfim Netto, Odelmo Leão e
vários outros da nossa Bancada, e do nobre
Senador Leomar Quintanilha, nosso Líder nesta
Casa. Na reunião do PPB foram definidas algumas
diretrizes que, com certeza, irão não só atender o
nosso Partido, mas também o clamor nacional.

Ainda ontem, na votação da CPMF, 85% da nossa
Bancada votou com o Governo – aqui no Senado,
100%. Vou destacar a importância do Partido em nível
nacional. Dizem que temos dois Ministros, mas até
agora, na verdade, temos um ministro, o Ministro
Dornelles, que é Deputado Federal, Ministro do
Trabalho. Temos também o Ministro Turra, da
Agricultura, mas até agora eu só ouvi reclamações dos
ministros. Na reunião do Partido, todos, unanimemente,
queixaram-se dos ministros do PPB.

Vou aguardar. Ainda estou chegando, estou
analisando superficialmente a situação. Vou observar,
nos próximos trinta ou sessenta dias, qual será o
procedimento dos ministros com relação ao nosso
Partido. Depois disso farei o meu pronunciamento
sobre o PPB.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte, Senador?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Dentro de um
minuto, Senador.

Com relação ainda ao Partido, estaremos
recebendo hoje, em Brasília, o empresário Rômulo
Maiorana Júnior, que vem a esta Capital para também
participar, daqui para a frente, do nosso Partido.
Teremos a presença de vereadores da Câmara de
Belém, de deputados estaduais da Assembléia
Legislativa do Pará e até, quem sabe, de um
deputado federal que virá para as nossas plagas,
para as nossas raízes.

São importantes neste momento a fortificação
e a consolidação partidárias em níveis regional e
nacional. É importante trazer esses nomes para
oxigenar o nosso Partido, para que o PPB possa
ser, além da base do Governo, também Governo.
Sempre estaremos junto do Governo, em qualquer
hora – na hora boa ou na hora difícil. Não só na hora
dos clamores das eleições, das dificuldades, mas
também na hora de ser Governo estaremos aqui
para defender o Partido. Juntamente com a
bancada de apoio ao Governo, estaremos prontos a
defender também o Presidente Fernando Henrique
Cardoso.

Ouço o ilustre Senador pelo Rio Grande do Sul,
Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador, é
uma alegria, uma satisfação e uma honra tê-lo aqui
conosco. Tenho certeza de que V. Exª haverá de

dignificar esta Casa representando nela o grande
Estado do Pará. Respeito a análise que V. Exª está
fazendo do seu Partido e creio que é seu legítimo
direito assim proceder. Porém, eu, como gaúcho,
tenho a obrigação de dizer o seguinte: no Rio Grande
do Sul há uma admiração extraordinária pela
competência e pelo trabalho do Ministro da
Agricultura, Francisco Turra. V. Exª poderia até dizer
que, se o Pedro Simon, que é do PMDB, diz que ele é
bom, está dizendo que é bom para ele, então não é
bom para nós. Porém, posso dizer a V. Exª, com
absoluta convicção, que o PPB do Rio Grande do Sul,
que tem como presidente o Deputado Celso Bernardi
– é o PPB mais bem organizado do Brasil, contando
com a maior representação estadual e uma das
melhores representações do Brasil –, tem orgulho do
Ministro Francisco Turra. S. Exª é uma pessoa
altamente digna e séria; foi diretor do setor mais
complicado e mais difícil do Ministério da Agricultura,
que é o setor das compras, onde teve uma atuação
excepcional. Francisco Turra era candidato eleito a
governador, mas o Presidente da República fez um
apelo para que ele ficasse no Ministério. No Rio
Grande do Sul, os parlamentares do PPB, tanto em
nível federal como em nível estadual, têm muito orgulho
e estão muito satisfeitos com a atuação do Ministro da
Agricultura, Francisco Turra, que é um homem digno. E
mais, S. Exª começa a agir da maneira adequada, ou
seja, não se dobra frente ao Ministro da Fazenda.
Temos, portanto, que apoiá-lo. Falo isso em socorro a
um conterrâneo por quem tenho o maior respeito.
Acato, no entanto, as divergências que possa haver
dentro do Partido de V. Exª e peço desculpas por estar
fazendo uma interferência que pode ser indevida,
mas só a faço como gaúcho, em nome de outro
gaúcho.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Senador
Pedro Simon, com certeza V. Exª não ouviu de minha
parte, em nenhum momento, falar da dignidade, do
trabalho e da competência do Ministro da Agricultura,
Francisco Turra. Não estou aqui para defender outro
Partido a não ser o meu, o PPB. Já estive, por uma
vez, em outro Partido e fui dissolvido junto com o seu
diretório. Não pedi para sair, mas fui dissolvido. Sendo
assim, como em política tudo pode acontecer, quem
sabe também não venha a ser dissolvido amanhã em
razão deste meu posicionamento. Aí sim terei outro
partido.

No entanto, Senador Pedro Simon, em nenhum
momento, como já disse, ataquei a dignidade do
Ministro e de ninguém. Para o Rio Grande do Sul
pode ser verdade o que V. Exª está dizendo; para o
PMDB pode ser verdade o que V. Exª está dizendo,
mas para o Pará e para o PPB, até agora, não. A
única coisa para o que o Pará conseguiu a participa-
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ção do Ministro foi o fechamento das nossas
fronteiras para a exportação de gado. Com relação
aos partidários do Ministro, ainda não vi nada. Estou,
como disse no início, a observar. Quem sabe, no
entanto, possa voltar algum dia aqui e fazer elogio à
pessoa do Ministro Francisco Turra.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) –
Perdoe-me, Senador Luiz Otávio, mas o Partido
Progressista Brasileiro, o PPB do Rio Grande do
Sul, tendo à frente o Presidente Celso Bernardi, tem
orgulho do Ministro.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – E qual é o
mandato do Presidente Celso Bernardi ou outro que
seja?

Sr. Presidente, antes de encerrar, gostaria
conceder o aparte ao nobre Senador Gilvam
Borges.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Nobre
Senador Luiz Otávio, para nós é uma alegria quando
V. Exª, com o brilhantismo de sua presença e de
sua inteligência, da tribuna conclama o PPB a uma
consciência partidária, mobilizando todas as
lideranças do seu Estado para aqui estarem
presentes e integrarem esse grande plano.
Congratulo-me com V. Exª pela brilhante
manifestação, pois o homem partidário que segue
a doutrina filosófica do partido é digno de respeito.
Sei que V. Exª conclama os seus correligionários a
fazer a grande reforma política para que os
eleitores tenham a oportunidade de melhor

identificar as doutrinas. Portanto, nobre Senador
Luiz Otávio, da região vizinha, do Estado do Pará,
quero parabenizá-lo pela postura elegante e dizer a
V. Exª que reconheço que existem querelas
intestinas no partido quando não há o atendimento
de uma liderança, no caso, do Ministro Turra.
Associo-me tanto a V. Exª quanto ao eminente
Senador Pedro Simon quando exaltam as
qualidades e a competência político-administrativa
do Ministro Turra. Sei que quando V. Exª descer da
tribuna o Ministro estará pronto para receber um
telefonema de V. Exª, convocando-o a um melhor
atendimento da demanda do PPB.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Muito
obrigado. Para encerrar, quero deixar claro, como
disse no início, que participei pela primeira vez da
reunião da Executiva Nacional, onde houve
praticamente unanimidade, pois 45 dos 52
Deputados Federais disseram a mesma coisa.
Portanto, estou aqui não como porta-voz, mas como
reflexo da reunião de ontem. Se os outros partidos,
volto a dizer, estão satisfeitos, parabéns; se os outros
Estados estão satisfeitos, parabéns; o meu Partido –
por unanimidade da Bancada Federal – não está
satisfeito. Se algo tem que ser dito, vamos dizer,
incomode a quem incomodar. Agora, se aqueles que
não têm voto, se aqueles que não vêm aqui fazer o
seu trabalho têm que ter mais mérito do que quem
tem voto e está nesta Casa defendendo o Governo,
tudo bem. Se o jogo é esse, vamos fazer o jogo da
oposição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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